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Bzichi I ·-Kutter H .: A polietilénglükolok, mint 
kenőcsalapanyagok Pharm Acta Helv 1950. t. sz 
37. o. 

Először a polietilénglükolok gyógyszerészeti 
felhasználására vonatkozó irodalmat foglalják ösz
sze .. Azután közlik az általuk kidolgozott azonos
sági és tisztasági vizsgálatokat Különböző poli
etilénglükolokból ú n. »Carbovax-keveréket« készí
tettek Megállapították, hogy ez a keverék igen 
higroszkópos, azért 9-!0% vizet kell hozzáadni, 
mely a kenőcs állandóságát és tartósságát nem be
folyásolja. A keverék nem oldódik sem olajban, 
sem gyapjúzsír ban, sem glicerinben Velük makrosz
káposan homogén, mikroszkóposan heteragen keve
réket ad A keverékkel készült kenöcsök ()-20%-os 
víztartalma az antiszeptikus hatást nem befolyá
solja .. Az antiszeptikus hatás kissé növelhető, ha 
zsíros olajat, gyapjúzsírt vagy vazelint adunk a ke
ver ékéhez 

Szepesy Angela dr. 

Ducommun F. Az alapanyag befolyása a fel
szívódásra kaliumjodid és szalicilsav,kenőcs alakban 
való alkalmazás esetén Pharm Acta Helv. !950 
l. sz. l. o 

A szerző megvizsgálta, hogy mennyire befo
lyásolja az alkalmazott alapanyag a kenőcsben 
lévő hatóanyag felszívódását A felszívódott anyag 
mennyisegét a kiválasztott vizeletben határozták 
meg. Megvizsgált 14 különbözö alapanyagat és azt 
találta, hogy a kaliumjodid minden esetben csak 
kis mennyiségben szívódik fel. (KJ meghatározás 
jodometriásan) A szalicilsav kenöcsök vizsgálatá
nál pedig arra az eredményre jutott, hogy a zsíros 
alapanyagok köz ül a disznózsír, a vizesek közül 
pedig a bentonit és az angol gyógyszerkönyv 
emulziós kenőcse adja a legjobb resorpciót A vizes 
alapanyagok általában jobbak, mint zsír-savak 
(szalicilsav meghatározás kolorimetriásan) 

Kanizsai Nagy Ida dr 

Christensen, B V. & Abdellatif, !.. A Oj 
mikrokémiai külső indikátor az antrakinon szárma
zékok vizsgálatához J A Ph A Sc .. Ed 38/12. !949. 
651 

Antrakinon származéko-k nyomainak kimuta
tására káliumhidroxid szemesél helyeznek a vizs
gá1an~ó oldat porcellántálkában foglalt l csepp
jéhez, mire a vörös szín még l :500 OOO hígítás ese
tében is, pár másodperc alatt kifejlődik 

Láng Béla dr. 

lsm~t kapható l 

Gyártja és forgalomba hozza: 
Magyar Pharma Gyógyáru Rt 
Budapest, XIV. ker. Telepes--utca 53 

Felhívás cikkíróinkhoz! 
A kereseti adóról szóló 38oojrg5o sz ren

delet értelmében cikkhonorárium - mint szel
lemi foglalkozásból származó bevétel - kétféle 
adónem alá esik : 

r Kereseti adó, amelyet a Tudományos 
Folyóiratkiadó N .. V !ey on a honoráriumból: 
ez 4% mellékfoglalkozás, 6% főfoglalkozás eseté
ben. Az adóknics megá:Jlapításához a szerző nyilat
kozatára van szükség 

z Jövedelemadó, amelyet mindenki utólaga 
san fizet. Ennek módja: évenként egyszer 
(legközelebb rgsr-ben) az évi adóbevallási ívhez 
hozzácsatolják a vállalatunknak erre a célra rend
szeresített igazolását az előző év folyamán cikk
írói (szerkesztői, fordítói) munkáért felvett össze
gekről 

Tekintettel arra, hogy a szerkesztői, szerzői, 
fordítói díjakat csak a nyilatkozatok beérkezése 
után tudjuk kiutalni, kérünk minden cikkírót 
(fordítót), hogy a hasáblevonatokhoz mellékelt 
nyilatkozatot egyízben kitölteni és a hasábkor
rektúrával egyidejűleg a felelős szerkesztőhöz 

visszajuttatni szíveskedjék 
Tudományos Folyóiratkiadó NV 
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A VIJI. Szovjet Gyógyszerkönyv 
galenusi részének ismertetése 

Ir ta: Kun Ferenc 

A VIII Szavjet Gyógyszerkönyv általános 
ismertetése lapunk hasábjain már megjelent Ismer
tettük továbbá a VIII Szavjet Gyógyszerkönyv 
néhány eredeti, egyéb gyógyszerkönyvekben nem 
szereplö cikkelyét. Közöltünk már részleteket a 
V I I l Szovjet Gyógyszer könyv kémiai vizsgálati 
módszereiről is. Igy ismertettük a gyógyszer ek tisz
tasági vizsgálata sor án, a szennyezés fokának meg
ítélésére vonatkozó eljárást Az eddig csak az egyéni 
elbírálásra alapított módszerektől lényegesen eltér 
a V lll Szavjet Gyógyszerkönyv megoldása, me! y 
szerint összehasonlító oldatok alkalmazásával, a 
szennyezés mértékéről, ha nem is kvantitatív 
jellegű, de a megengedett szennyezés határértéké
nek megállapítására alkalmas vizsgálatokat végez
teti el Legutóbb pedig a V!ll Szavjet Gyógyszer
könyv néhány alkaloida meghatározási eljárásáról 
számoltunk be 

E referátumban a V lll. Szavjet Gyógyszer
könyv galenusi részéről adunk tájékoztatást. 

Bevezetésképpen nem lesz érd~ktelen, ha hely
zetképet adunk arról a változásról,' amelyen a gale
nusi gyógyszerkészílés az utóbbi évtizedekben ke
resztülment 

Időszerűnek látszik ez annál is inkább, mert 
a V l I l Szovjet Gyógyszerkönyv galenusi anyagán 
keresztül nagyon jól érzékelhető ez a változás. De 
időszerű a kérdés felvetése azért is, mert a készülő 
V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztési munkálatai 
közben bő alkalom nyílik arr a is, hogy a számunkra 
irányt rnutató Vlll Szavjet Gyógyszerkönyv ha
talmas anyagán kívül, egyéb külföldi, de főleg a 
szomszédos baráti államok új kiadású gyógyszer
könyveit megismerve, helyes képet alkothassunk 
a galenusi gyógyszerkészílés jelenlegi állásáról 
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A rendelkezésre idló gyógyszerkönyvek közül 
az 1946-1949 év között megjelentek adatait 
mint realitást alapulvéve, elsősorban is az egye~ 
gyogyszercsoportok cikkelyeinek számaban mutat-
kozó eltolódást ismertetjük 

Az errevonatkozó megállapítasok általános 
jellemzője, hogy az organikus vegyi készitmények 
és ezenbelül az organikus szintézis termékei hatal
masan előretörtek Lényeges emelkedés mutat
kozik a biologíai és organoterápiás készitmények 
úgyszintén a szintetikus hormonokat tárgyaló cik! 
kelyek számaban. úi cikkelyékként szerepeinek a 
vitaminok és antibiotikumok Számbeli csökkenés 
az anorganikus vegyi l<észítményeknél mutatkozik. 
A galenikus készitmények cikkelyeinek számszerű 
aránya a többi cikkelyhez képest nagyjában válto· 
zatlan maradt · 

A galenusi cikkel:y%k számarányát, az egyes 
gyógyszer könyvekben szereplő összes cikkelyekhez 
viszonyítva, az alábbi táblázatban összefoglalt 
adatok szemléltetik 

A ga!enikus 
cikkelyek' 

"'iegjclenés A cikkeiyek Ebből gale·· 
Gyógyszerkönyv 

"1 0-os aránya 
é w száma nusi cikkely az összes -

cikkelyekhez 
képest 

VIII Szavjet 1946 749 243 32?-o 
l Cseh-Sz!. 1947 638 217 3~% 

VI Román 1948 723 246 34% 
XII Amerikai 1947 667 110 15% 
VI Angol 1948 788 319 40% 
IX Dán 1949 980 559." 52% 

* Ebben a számban a IX. Dán GyógyszerkOnyvbe,fel
vett magisztrális 'gyógyszerformulák iS benne fogbLtatú:ik 
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Tájékoztatásképpen állítsuk szembe fenti ada .. 

tokkal a Ph H IV .. hasonló adatait 
Ezen adatok alapján az 1934-ben ~egjelent 

Ph. H.. IV. 584 cikkelye közül251, azaz a crkkelyek 
43%-a galenusi készítmény. 

A fejlődésnek ezen a fokán tehát a gyógyszere 
könyv már nem kizárólag a gyógysze;ész »?ib·· 
Iiája<<, mint régen, hanem egyben az egesz gyogy
szerellátás kóctexévé vált 

A gyógyszerésznek azonban a galenusi munka
területet, mely gyakorlatban az utóbbi ~vtizede~
ben jelentős mértékben csökkent, .ettől fugge~lenul 
mind elméleti mind ayakorlati vonatkozasban 
továbbra is isn{ernie kell o Hogy teljes felelősséggel 
tehessen eleget annak a feladatnak, ~ndyet - a 
receptura me!lett vé~zett ~n~grsztrahs g:y:oF~zer
készítési tevekenysegen krvul, - a feJI~des, a 
gyógyszerellátás terén, a réginél sokkal szeleseb~ 
tudást és áttekintést igénylő gyógyszerszakértői 

Igy egyszerűen a számsz~rűsé.gen _keresztül 
szembeállítva az adatokat, megallaprthato, hogy a 
galenusí készítményeknek az egyéb gyógyszerköny
vekben szereplő összes crkkelyekhez vrszonyrtott 
számaránya a 20 év előtti állapothoz képest nem 
változott lényegesen. Sőt, ha pontosak akaru~k 
lenni, figyelembe kell még vennünk azt a tényt r~, 
hogy az 1934-ben megjelent Ph. H. IV. nem rs 
megjelenési időpontjának korát, han~;n ~~azt .me~
előző néhány év előtti illlapotot rogzrtr, mrutan 
cikkelyei már évekkel m~gjelenés.e előtt készen yoi
tak és csak kiadásra vartak Lenyegeben tehat a 
Ph H IV a 25 év előtti állapotot tük;özi.. , , 

Helytelen és a tényleges helyzet teves megrte
Iésére vezetne azonban, hogy az újabban meg
jelent gyógyszerköny':'ek. galenusi_ készítmény~kre 
vonatkozó a fenti tablazatban osszefoglalt es a 
25 év előtti állapothoz képe~t nem túl ~a_g)l v~ltoz~st 
felmutató adatait, egyszeruen mennyrs~gr valt?zas
ként vennénk tudomásuL Helytelen es elhrbazott 
volna az adatok olyan értelmezése, míntha a gaJe .. 
nusí készitmények előllítása, ha némileg. csökke_nt-: 
mértékben is, de változatlanul a gyogyszereszr 
tevékenység szerves részét képezné. 

A számokban kifejezett mennyiségi változáso
kon túl fel kell ismernünk azt a minőségi változást 
is amelyen a galenusi csoportba sorolt gyógysz~r· 
készitmények az utóbbi évtiz~de~ben .ker~s~t~l: 
mentek Ezek a változások szuksegszeru feJlodesi 
folyamatként következtek be. A fejlődés a_ gy?gy
szerészetnek ezen a klasszrkus munkaterulete~ .a 
kémiai és biologiai mérőmódszerek tökéletesedese
vel a standardizált galenusi készitmények felé való 
tör~kvésben nyilvánul meg. Miután pedig a stan
dardizált készitmények előállítása fejlettebb tech
nikai berendezést igényelt, és hatástani ellenőrzésük 
is sok esetben meghaladta a gyógyszertári labora
tóriumok berendezésének méreteit, e készítménY:ek 
nagyrésze már régen gyádp.a~i .. ter~ékké valt 
A gyógyszerkönyyek_b~n ke~z~te.~uk !err asa nagy
r észt csak didakirkar J elentosegu 

Helyesen értelmezve tehát a fenti táblázatban 
összefoglalt adatokat, továbbá a vá!tozott _helyzet 
szellemében szerkesztett VIII. SzavJel Gyogyszer
könyv galenusi készítményekre vonatko~ó leír.ásá!, 
meg kell állapítanunk, hogy a. gal~nu.sr keszr~me·: 
nyek előállítása már csak igen krs mertek?e~ kepezr 
a gyógyszerészi tevékenység sz.erves, reszet :"mr 
pedig abbólmég megmar adt, az lenyegeben a gyogy
szerész magisztrális tevékenységével kapcso_Ia~os 
és attól legfeljebb csak nagyságrendben kulon .. 
bözik t· 

A fejlődésnek ezt a természetes irányát köve ~ 
a VIII Szavjet Gyógyszerkönyv, amikor a galenusr 
készitmények előállításának leírását az iparban al
kalmazott fejlettebb munkamódszerek figyelembe .. 
vételével az ott alkalmazott technikai berendezések 
:nasznál~ára vonatkozó pontos adatok közlésével 
adja meg. 

munkakörben kijelöl részére. .. 
E szempontok e!ő;ebocsátásat ta;tottuk szuk

ségesnek a VIIL SzovJet Gyogyszerkonyv rsmerte·· 
tésével kapcsolatban. 

A VII L Szovjet Gyógyszerkönyv (a.továbbiak; 
ban gy k.) a galenusr crkke_I:y:eket mar. bevezeto 
fejezetben újszerű csoportosrtasban kozh azz~!, 
hogy galenusi és neogalenusr crkkelyeket emht 
A ay .. k, ha nem is definiálja pontosan a neogale
nikumok fogalmát, mégis megállap~tható, hogY: e 
csoportba elsősorban az adagolt gy?gyszer!or;na~, 
nevezetesen a tabletták, az ampullazott keszrtme
nyek továbbá a már eredetileg is a gyáripar által 
előáJÚtott gyógyszer készitmények, _mint pl ~fel
kent tapaszak és más, a ~yógyszertarr !~bor ~to_num 
felszerelését és berendezeset meghalado, keszrtmé-
nyek tartoznak . . .... 

A gy k-ben szerepi ő, 74~ crkkel)l kozul Sebben 
a számban az összefoglalo feJezetek rs bennfoglal
tatnak) 243 a galenusi és neogalenusi készítmény.ek 
cikkelyeinek száma A gy. k. ezeket a >)B~':'ezetes<< 
c .. fejezetben a következőképen csoportosrtJa: 

Kivonatok 37 
festvények 30 
tabletták 53 
injekciós oldatok 34 
kenöcsök 23 
egyéb 66 

Az egyes cikkelyeket az azokat .összefoglaló 
fejezetek alapján a gy k. nomenklatura] at ~o':'et'\e 
ismertetjük különös tekintettel az egyes keszrtme .. 
nyeknek a Ph. H. IV.-től eltérő készítési módjára, 
vagy egyéb eltérésekre 

Acidum aceticum dilutum 30%-os (az Acidum 
aceticuru concentFatum purum 96-100%-os) 

Acidum JzydroUlloricum pur um dilutum8 3%-os 
(az Acidum hydrochloricum purum 25%-os). 

Acidum nitricum pwum dilutum 16%-os (az 
Acidum nitricuru purum 32--33%-os) 

Acidum phosphoricum pur um dilutum 12 5%-os 
(az Acidum phosphoricum purum 25%-os) 

Acidum sulfuricum purum dilutum !5 5%-os 
(az Acidum sulfuricum purum co ne. 93 5%-os) 

Antidotum arsenici készítése 100 g készletben 
tartott feniszulfat oldat (Ferrum sulfuricum oxy· 
dat um Fs= 1 44-l 47) és egy üvegben készletben 
tartott 20 rr magnéziumoxidból olyképen történik, 
hogy szük~ég esetén a feHiszulfátoldatot 300 g 
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vízzel higítva, az ugyancsak 300 g vízzel eldörzsöl! 
magnézium oxiddal egynemű keverékké rázzuk 

Az Aquae cím ű összefoglaló fejezet a desztillált 
és az illóolajokból készült vizeket írja le. Azaromás 
vizek közűl az Aqua amygdalarum amararum és az 
Aqua coriandri desztilláció útján készül. Az Aqua 
foeniculi, Aqua rosae l rész illóolajnak 10 rész 
talkummal való eldörzsölése és 1000 ml 60-70°-os 
vízzel 15 percig tartó rázogatása, majd kihűlése 
után nedves papíroson történő szűrése útján készül. 

Az Aqua redestillata steril oldatok készítésére 
szolgál. Előállítása desztillált víznek légmentes 
üvegből készűlt lombikból történő redesztillációja 
útján történik. A desztillációnál alkalmazott fel
fogó edény, a desztilláció befejezése után egyben 
redesztillál! víz eltartására is szolgál. Ecélból a 
redesztillátumot tartalmazó felfogó edéuyt a desz
tilláció befejezése után egy Fresenius-féle oszlop .. 
pal kötjük össze. A Fresenius-féle oszlop különböző 
levegőszűrő-rétegekkel van feltöltve (kalciumklorid, 
natrónmész, vatta) és a redesztillál! víz egy gumi
labdával a szűrőrétegeken keresztül hajtott levegő 
segítségével vehető ki 

Calcium hydroxydatum solutum cím alatt szere
pel a gyógyszer könyvben a meszes víz, melyet a 
Ph. H IV -el egyező módon készíttet, azzal a kü
Iönbséggel, hogy az oltott mész felett álló első folya
dékot elönteli és a csapadékra újra feltöltött és 
összerázással telített oldalot használja fel. Az oldat 
dekantálása után visszamar adó csapadék, vízzel 
való ismételt felöntéssei további meszes víz készí
tésére szaigáL A meszesvíz kalciumhidroxid-tartal
mát időnkint, de legalább háromhavonkint ellen
ődzní kell 

Charta sitmapisata. A gy k leírja a gyártás 
menetét is. A mustárpapír a Szovjetúnióban 
igen elterjedt háziszer, de az orvosok is szívesen ren .. 
delik Tartalmi meghatározása is szerepel a leírás
ban .. A gy .. k rendelkezéseszerint 100 cm2-nyi felü
letén legalább O 0119 g allilizocianidot tartalmazzon, 

Chinitmm taimicum. Előállítása kis eltéréssel 
egyezik a Ph. H. IV. eljárásával 

Cleolum .. Kötésragasztó, mely gyantának sze
szes-éteres oldala. Lágyítóként I% napraforgó
olajat tartalmaz. A készítmény gazdaságos és ná
lunk is bevezetésre vár. 

Coffein-sók Nem galenikumok (a gy. k 
előállításukra nem ad leírást). A Coffeinum natrium 
benoicum 38%, a coffeinum natrium salicylicum 40% 
vízmentes koffeint tartalmaz. 

Collodium 4% Colloxilín szeszes-éteres oldala. 
Collodium elasticwn c. alatt ennek 3% ricinus
olajjal készült keveréke a Ph .. H IV kollodium 
flexile készítményének felel meg 

Creolin A fejlett szovjet állategészségügy cél
ját szolgáló készítmény. A gy k a készítés és tar
talmi meghatározás igen részletes leírását adja meg 

Eleosacclzara, Az összefoglaló fejezet az Eleo .. 
sacelzarum a w aniii és Bleosaccharwn ros ae készíté
sénél 4 g cukorporra l csepp illóolajat vétet Egyéb 
olajcukrok 2 g cukor és l csepp illóolajjal készülnek. 

Elixir patoralis A készítmény g !í cin h iz in· 
tartalomra beállított édesgyökér kivonattal, az 
édesgyökér kivonat glicirrhizintartalmának meg-. · 
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felelő mennyiségű ammónia hozzáadásával készül. 
Ánizsolajjal van ízesítve és szesszel kanzetválva 

Bmplastra Az összefoglaló fejezet a rnalaxált 
és felkent tapaszak általános leírását adja meg 
A malaxált tapaszak közül az Emplasitum ca~thari
datum, Bmplasirum hydrargyri, Emplastrum me/i
loti, Emp/astmm plumbi compositum, Emplastrum 
plumbi simplex és Bmplasirum saponatum készí
tése van leírva. A felkent tapaszak közül az 
Enzpiasttum adhaesivum elaslicum exiensum (Leuko-· 
p laszt) és az Bmplasirum Jzydrargyri exiensunr hiva
talos .. A gy. k. mindkét felkent tapasz üzemi elő
állításáról részletes leírást ad Tartalmi meghatáro
zás csak a két higanytapasznál szerepel. 

Emulsio Az összefoglaló fejezet megadja az 
emulsíók korszer ű definícióját. Felsorolja a számba
jöhető emuigátotokat és megadja azok emulgeáló 
értékét leírja a gyakrabban előforduló emulzió
típusok készítési módját (olajos emulziók, mag
emulziók stb ). 

Exiracta. A kivonatok csoportosítása állomá
nyuk szerint történik : folyékony (E .. fluída), fél
sűr ű (E tenua), sűr ű (E spissa) és szárazkivonatok 
(E. sicca) .. Oldószerként víz, különböző tömény
ségú szesz, rítkábban éter vagy éter és szesz keve-· 
réke szerepel Néhány esetben az oldószerhez gli
cerin, sósav vagy egyéb sav van előírva. A folyékony 
kivonatok készítése perkoláció útján történik, ha-· 
sonlóan a Ph H IV előírásához Az anyagok duz
zasztása azonban 4-6 órán át tart, a perkolációt 
pedig 24 ó r ai állás után kell megindítani. A gy .. k 
először a kivonat 85%-ának összegyűjtését írja elő, 
utána a kivonást a hatóanyagnak az oldószerrel 
történő teljes kimerítéséig tovább végezteti. A már 
híg oldószerben a hatóanyag jelenJétét az egyes 
cikkelyekben megadott reagensekkel ellenőrizteti. 
Alkaloidatartalmú drogoknál a drog hatóanyagá
nak ellenőrzésére a Mayer-reagens! írja elő (Mayer 
reagens: .l 358 g merkuríklorid 60 ml vízzel ké
szült oldalához, 5 g jódkálinak 10 ml vízzel készült 
oldatát adva, vízzel 100 ml-re egészítjük ki). A ki
vonat második híg részletét vakuumban 50-600-on, 
500-600 mm légritkítás rnellett kell bepárologtatni 
az előírt térfogatra, majd az első részlettel egyesí
teni. A perkolátor csapjából lecsepegő kivonat 
kifolyási sebességének szabályozása a Ph, H IV. 
rendelkezéseitől eltérően olyképpen történik, hogy 
óránkint a perkolátor hasznos ürtartalmának 1/48 
része csepegjen le A gy. k a folyékony kivonatok 
készítésénél a drogo! súlyszerínt, az oldászert tér
fogatszerint méreti Néhány folyékony kivonat 
sz ár azkivonatból, oldás útján készül. A sűr ű· és 
szárazkivonatok áztatással vagy perkoláció útján 
készülnek A perkolációval készült sűrű-és száraz
kivonatokat a folyékony kivonatokhoz hasonlóan 
csinálják, mégis azzal a különbséggel, hogy a kivo
nást nem szakítják meg, hanem a drog teljes kimerí
téséig folytatják A kapott kivonat besűrítése 
vaakumban, a szárazkivonatoké pedig a sűrűki·· 
vonatállományíg bepárologtatott kivonatnak, az 
egyes cikkelyekben megadott hőmérséklet és lég~ 
ritkítás mellett, vakuum szárítószekrényben megy 
végbe. 

Az áztatassal készülő sűrú-vagy szárazkivona-
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tok €lőáJlításanál· kétszeri áztatás! ír elő a gy .. k 
A kellően felaprított drogo! szobahőmérsékleten, 
vagy az egyes cikkelyekben megadott hőmérsék
leten elsőízben 4-ü-szaros mennyíségű oldószer
ben, gyakóri kevergetés közben, 6-12 óráig kell 
áztatni. Ennek eltelte utan a folyadékot leöntik és 
a maradékot enyhén kipréselik A maradékra má
sodízben 3--4-szercs mennyiségű oldászert alkal
rnaznal<, a drogo t azzal további 4-6 óráig áztatják, 
majd újból kipréselik A két áztatásból nyert ki
vonatot egyesítve, azt vaknumban kell az előírt 
állományúra bepárologtatni. Az oldószerként alkal
mazott és r edesztillált sz esz csak ugyanannak a 
kivonatnak készítéséhez használható fel 

Az összefoglaló fejezet még a kivonatok bal
lasztanyagának (pektin, keményítő) leválasztására 
ad általános utasítást. Ezt a műveletet a kivonatnak 
felhasználásra kerülő drog fele térfogatmennyisé
gére történt besrirítése után, kétszeres mennyiségú 
szesszel végezteti a gy .. k A kivonatokat besúrités 
előtt 5-6 napig 8-10°-on ülepítteli A kivonatok 
nagyrészénél tartalmi meghatározást ír elő a 
gy k (kémiai, biológiai, kolorimetriás, keserűségi 
érték). Az alkaloida .. és gíükozida-tartalmú kivona
toknál évenkénti tartalmi meghatározást rendel a 
gy. k. 

Osszesen 3 7 kivonat szerepe l a gy. k.-ben 
Ezek oldószerök szerint csoportosítva a követke
zők: 

Viz · E aloes siccum, E. menyantis spiss, 
E. opii sicc 

I<lorofounos viz (O 5%-os) E. absynthii spiss., 
E .. belladonnae sicc., E. beliadonnae spiss, E gen
lianae spiss, E hysoscyami sicc, E. hyoscyami 
spiss., E secalis corn. spiss., E. t<~raxaci spiss 

Ammóniás víz E gíycyrrhizae sicc, E gly-
cyrr hizae spi ss · 

Higított szesz (30-90°) · E. althaeae fluid, E 
bistariae fluid , E bursae pastor. fluid., E. cannabis 
ind. sicc, E cotae fluid, E. frangulae fluid., E 
fr anguale sicc , E. helianthi ann ui fluid , E poly· 
gonii hydropip fluid., E r h ei sicc., E. spinae 
cervin. fluid, E. stryclmi sicc, E valerianae spiss, 
E viburnii opuli fluid 

Higított szesz+glycerin .. E gossypii fluid., E 
thymi fluid 

Higított szesz+borlcősav: E. hydrastis fluid 
Higított szesz+ecetsav .• E. chinae sicc 
Higitott szesz+sósav E ipecacuanliae sicc , E 

secal corn. fluid 
Éter • E. filicis mar ae th 
Gyumölcslé alkalmazásával • E. maialis fen i 
Besűrített gvűmii!csié E. oxycocci (hamvas 

áfonya). 
Több kivonat keveréke. E .. amarum spissum. 
Fen um carbontcum sacchar atum. Készít és e 

azonos a Ph Hg. IV -al 
Intusa et decocta, c. összefoglaló fejezet a kivo

násra kerülő drog aprítási fokát adja ·meg. Leírja 
qz általános készítési módot. A kellően felaprított 
drogo! hideg vízzel önteli le és forrázatokat 15 
percig, főzeteket 30 percig tartó forró vízfürdőn 
történő hevítéssei készíttet. A főzeteket forrón, a 
orrázatokat kihü!ésük után először durva szrirő-
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közegen, majd utiina megnedvesített vattapama·· 
ton szűreti Az alkaloida-tartalmú drogokat a ki' 
vonás előtt citromsavoldattal nedvesítteli át, any
nyi citromsavai alkalmazva, amennyi a dtogban 
foglalt alkaloida-mennyiség (pl 10 g Kínakéreg 
O 65 g alkaloidát tartalmaz, tehát O 65 g citromsave 
val történik a készítés).. Ha a forrázat vagy főzet 
erőssége a vényen nincs feltüntetve, úgy az 10: 100 
arányban készül Az Adonis vernalis, Senegá, 
Valerianae és Secale cornutum forrázala vagy 
főzele l : 30 arányú. Az erőshatású drogokból for
r ázatot és főzetet mindenkor az orvos általmegadott 
arányban, ennek hiányában l :400 arányban kell 
készíteni A forr ázatok és főzetek ex tempore ké
szülnek Kiszolgáltatásukkor >>Hűvös helyen tar
tandó<< címkét kell alkalmazni A főzetekkel és for·· 
rázatokkal együtt rendelt egyéb hatóanyagat min
dig a már megszűrt és kihűlt készítményben kell 
oldani A ziliz- és ipekakuánagyökér forrázatát 
ezek kivonatából készítteti a gy. k A kivonatból 
olyan mennyiséget vétet, mely a rendelt drogban 
foglalt hatóanyagtartalomnak megfeleL A folyé
kony zilizgyökér-kivonat l :2 arányban készül, s 
igy abból a rendelt drognak megfelelő kétszeres 
mennyiséget kell venni A száraz ipakakuána
kivonat a hatóanyagat a droggal egyező mennyi
ségben (2%) tartalmazza s így forrázat készítésé
nél a droggal egyező mennyiségű szárazkivonatol 
kell az előírt mennyiségű vízben oldani. A gy. k.
ben két infuzum cikkely szerepel, melyek közül az 
egyik az Infuswn altlzaeae, mely a felaprított drog
nak szabahőmérsékleten történő 30 perces áztatá
sával, vagy a már fent említett folyékony ziliz
gyökér-kivonat higítása útján készül Az Infuswn 
sennae composttum a Ph H. IV Infusum 
laxaiivuni nevű készítményének felel meg, de nem 
mannával, hanem a seignette-sóval készül és mézzel 
van ízesítve. A kész forrázalot a gy. k. bolus albá
val derítteli és l O% szesz hozzáadásával kor1Zer
vi!ltatja. · 

Lanolinum lzydrocmm. 30% vizet tartalmazó 
gyapjúzsír. Ha az orvos lanolin! rendel, ezt kell 
l<iszolgáltaini 

Unimentum ammaniatum Ammónia, napra
forgóolaj és olajsav emulziója 

Liquor ammoniae anisatus A Ph. H IV. elő
írásától annyiban tér el, hogy kb 10-10%-al 
több ánizsolajat és ammóniát tartalmaz 

Liquor Burowi Timsóból készül és 8% alu
mínium acetálat tartalmaz 

Liquor fen r albiaminati a Ph H. lV-hoz 
hasonlóan 04% vasat tartalmaz, de nem tojás-, 
hanern vérfehérjével készül. 

Liquor kalii arsenieost Arzéntartalma meg
egyezik a PH H IV. Solutio arsenicalis Fowleri 
nevü készítményével Készítése a Ph H II L elő
iratával egyezően történik, mégis azzal a különb
séggel, hogy a gy. k a könnyen romló készítményt 
10% szesszel konzerválja A színtelen és aránylag 
íztelen folyadékkal előforduló mérgezési esetek 
elkerülése céljából a gy .. k. az oldatot l% kámfor
szesszel telítteti, amitől az kámforszagríva válik. 

Lysoformium A Ph. H IV Liquor formal
dehydi saponatus készítményének felel meg. 
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Lysolum medicinale .. Ez a készítménya Ph. H 
IV Lrquor kresolr saponatus nevű készítményének 
felel me~ . A gy .. k. előállításának és tartalmi meg·· 
hatarozasanak (36% metakrezol) igen részletes le· 
írását adja meg. 

Macilago salep A Ph H IV előiratától annyi
ba_n ter el, hogy a szalep · gumópor diszpergálását 
tejcukorp?r !Je.ly~tt, a p~r~a.k azo~os mennyiségű 
szesszel torteno atnedvesrtesevel vegezteti. 

Macilago seminis lini, l :30 arányban 30 percig 
történő rázogatással készül · 

N atrium sulfuricumexsiccatum. Elporított kris
tályos sóból készül, e;;által kristályvizét gyorsabban 
veszíti el · 

O/eum hyoscyami készítése a ·Ph H. !fl. elő-
ir alával azonos. . .. 

Posta zinci oxydali A Ph H IV -al eayező 
előír ás t ad. o 

Phenolum putum liquefactrim .. A Ph H. IV 
Acidum carbalicum liquefactum névri készítményé
nek feleL meg, a gy. k-ben alkalmazott nomenkla
tura helyesebb. 

Pilulae.. Ebben az összefoglaló fejezetben a 
pilulaalakító és kötőanyagok vannak felsorolva : 
édesgyökér-kivonat és mas indifferens kivonatok 
édesgyökérpor, glicerin, tragakanta-nyák (l rés~ 
tragakanta, 2 rész víz; 7 rész glicerin), cukor
szrrup, burgonyaszirup, élesztőkivonat és száraz 
élesztő. Bélben oldódó pilrrlák bevonására 2 rész 
szalol, O 5 rész tannin, 10 rész éterrel készült ol data 
szolgáL A pilulák vizsgálatánál ±5% súlyeltérést 
enged meg a gy. k. és szélesésüket O 5%-os sósav
oldatban, 37° hőmérsékleten végezteti, egy órában 
jelölve meg a szélesés maximális idejét. Készletben 
tartott pilulák előírala nem szerepel a gy. k-ben 
A recepturar munka megkönnyítése céljából a 
készletben tartott pilulákra vonatkozóJaa azonban 
szigorú rendelkezéseket tarürtmaz. Ezek~! havon
kint kell szétesési képességü)ue vizsgálni és csak 
ha az előírt követelményeknek megfelelnek szol-
gáltathatók ki.. ' 

P iumban aéeticum basicum solutum. Eőir a ta 
egyezik a Ph .. H IV -vaL Készítésénél azonban az 
ülepítés folytán megtisztult folyadékot frissen 
kiforralt vízzel kell a megadott fajsúlyra (l· 225--
1 230) kiegészíteni Tartalmi meghatározás is sze-
repe!. · 

Palveres Ez a fejezet tárgyalja az anyagok po, 
rításánál követendő eljárást és az ezzel kapcsolatos 
szitálás műveletét. Bevezetésképen előírja, hogy 
mrnden anyag, me! y porításra kerül, feleljen meg a 
gy, k követelményeinek A porításr a vonatkozó 
szabályok megegyeznek a Ph. H IV. errevonatkozó 
rendelkezéseivel Hat pordiszperzitást és ugyan
ennyi szitaszámot sorol fel : 

I Nagyon finom vagy legfinomabb porok 
(pulveres subtilissimi) I sz .. szita; 

2. finom porok (pulveres subtiles) 2. sz 
szita; 

. 3. középtinom porok (pulveres tenues) 3. sz. 
SZita ; / 

4 k?zépdurva porok (pulveres modic!) 4. sz. 
szita; 

5 durva porok (pulveres grossi) 5. sz. szita; 
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6 .. nagyori durva porok (pulveres grossissimi) 
6 sz .. siita 

.. , A szitáknak a Ph H. IV 0 nál sokkal pontosabb 
l eu asa szerepel, amennvrben nemcsak az 1 cm2 
felül~t~.n keresztülfutó fonalak száma és a nyílás 
atm_eroJ.e, hanen; a f~rwlak átmérője és a l cm'-en 
levo ~yr!asok szama rs megvan adva; Az l., 2 , 3.· 
~~· szrta ~nyaga selyemszita, a 4-5. sz szőr- vagy 
femszrta es a 6. sz fémszitaszövet Ebben az össze
foglaló fejezetbe~ soroljafel a gy. k. asziták száma 
szerrnt csoportosrtva az osszes poralakú anyagokat 
-:-ez egyben. az illető anyagra nézve a porítás elő-
nt merteke rs. · · 

Pulveres compositi Külön összefoglaló fejezet
ben szerepeinek az összetett osztatlan és ositott 
P?r?k A. porokösszekeverésénél és kiszolgáltatá
sa!lal kovetendo szabályokat foglalja össze a 
f~Jezet Az os~tott porok egymásközölti súlyeltéré· 
sere v~natkozolag l g niennyiségig ± 5%-ot, ezen 
fel ul 3 ;{,-ot enged meg a gy. k. 3 összetett por sze· 
repe! a gy. k.-ben ·Pulvis antiasthmaticus, melynél 
a Ph H. IV.-val azonos összetétel mellett más 
súlyarányok szerepelnek. Pulvis Doveri, mely tej
cukorral készül. E készítménynél kolorimetriás 
tartalmi meghatározás szerepel. Pulvi.s liquiritae 
compositus megfelel a Ph. H. IV. előiratának de 
ét:!esköményolaj helyett édesköményport tartalr;1az. 

Sal Carolmum facticium. Előírala a Ph .. H. IV. 
Pulv is ad · aquam aJkalino suifata salinam nevú 
készítményével azonos .. Vizsgálatánál tartalmi meg
határozás is szerepel 

S?po ;nedicqt~s Dis~nó~sír. és napraforgóolaj 
keverekeboi krs~z~ssal keszult es elporitott szap
pan A Sapo vrndrs nem galenusi készítmény. 
. Syrupr Az osszefoglaló fejezet a szirupok álta

lanos jellemzését és a készítésükre vonatkozó alta
lár:o~ !endelhzése~et tartalmazza A kész szirup 
szureset forron vegeztetr. Konzerváló anyagok 
használatát nem engedi meg. Ott, ahol ez szüksé
ges, a szesz szerepel, mint konzerváló anyag. 

A kovetkezó szirupok a megfelelő kivonatnak 
cukorszörppel történő elegyítése útján készülnek: 
Su up us ~lth~eae, Su up us liquiritae, Sirapus ipeca
cuanhae es Srrupus rher. Srrupus citri Unshiu néven 
mand~rinhéj festvénynek cukorszörppel készült 
kevereke a Ph H. IV. narancsszörpjének felel 
meg .. Ezen cikkely megjegyzés bekezdésében utalás 
törté~ik arra, hogy Sirupus aurantii corticis is ki
sz?lgaltatható hely~tte (ez _utóbb! ~em hivatalos) 
Ket terrneszetes gyumolcslebol keszrtett szörp sze
repel _. .. galenusi készítményként: Sirupus rubi 
rdaer es Srrupus cerasi. E két készítménynél mely 
f,riss ~yün!ölcsléből készül, az erjedés befeJezését 
ugy all~prttatJ.a meg a gy k, hogy az erjesztő 
edenybol egy vrzzel telt edenybe elvezetett hajlitott 
üvegcső jelzi a széndioxid-fejlődés megszűntét 
A befejezett erjedési folyamatot a gy k még 
szeszes próbával is ellenőriztelL A Sirapus simplex 
magasabb cukortartamában (64%) tér el a Ph. H .. 
IV has~nló _nevű ké~zítményétől A Sirupus feni 
Jadatr keszrtese egyezrk a Ph H. IV. előiratávat 

Solutiones sterilizaloe in ampullis A .neogale, 
nusi készitmények ezen <.:soportjának lisszefoglaló 
feJezete teqedelmes. A sterilizálással a gy k meJ.· 
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lékletében "Sterilizálás<< című, a gyógyszerkészit
mények és eszközök sterilizálását tárgyaló iejezet
ben külön foglalkozik. Az összefoglaló fejezet csu
pán az injekciós oldatok befogadására szolgáló 
ampullák vizsgálatával, az oldat készítésére vonat· 
kazó általános szabályokkal, az ampullák betölté
sével és a betöltött ampullák vizsgálatával foglal
kozik Táblázatban adja meg a folyadéknak azt a 
nagyobb térfogatmennyiségét, amely a n§vleges 
térfogatmennyiségen felül betöltésre kerüL Espedig 
külön a nem viszkózus és külön a viszkózus folya
dékokra (pl olajos oldat) Leírja az üres ampulla 
vizsgálatára vonatkozó szabályokat (kémiai ellen .. 
állóképesség, egyfajta üveg, tisztaság) és a vizsgá
latnál követendő mintavétel menetét, az ampulla
masásnál követendő eljárást, az injekciós oldatok 
alapvető követelményeit (állóképesség, tisztaság 
és sterilitás), a stabilizátorok megválasztásának 
szempontjait Az oldatok· elváltozásának jellem
zőit, az odlatkészítésnél felhasznált oldatok tisz
tasági fokát Felsorolja továbbá a használatos szűrő·· 
közegeket és az ampullák töltésénél és leforrasztá .. 
sánál követendő eljárást Utal még a sterilizálásnak 
avanatkazó fejezetben és az egyes készítményeket 
tárgyaló fejezetben leírt, az anyag sajátságainak 
megfelelő sterilizálás! eljárásra. 

Ezután a letöltött ampullák vizsgálatára vo
natkozó előírások következnek, majd a csomagolás 
módja, a címke szövegének szabványa. Végül pedig 
a letöltött ampullák ellenőrzése, az itt követendő 
mintavétel és a vizsgálat normája 

A gy .. k.-ben 34 ampullázott készítmény sze· 
repe! Az előirat kiterjed a készílés és a sterilizálás 
módjára. Megjelöli az oldat pH-értéké!. Azonassági 
és tisztasági vizsgálatot ír elő .. Ott, ahol az oldat 
elszíneződése elkerülhetetlen, annak mértékét ösz
szehasonlító színmértékoldat segítségével ellenőriz
teli. Minden készítménynél tartalmi meghatározás 
is szerepel, amely többnyire egyezik az oldatha vitt 
anyagnak a gy .. k megfelelő cikkelyében leírt ké
miai, biológiai, esetleg kolometriás eljárásával. 
Szerepeinek azonban egyes cikkelyekben olyan méd
szerek is, melyek csak az arnpuliázott készitmények 
tartalmi meghatározásánál nyernek alkalmazást. 
Szerepelaz egyes cikkelyekben az eltartás módja -
ott, ahol szükséges, a készítmény lejárati ideje és az 
erőshatású szereknél az egyszer i legnagyobb adag 
ml-ben kifejezve. A következő ampullázott steril
készitmények szerepeinek a gy k ·.ben : Acid. 
ascorbinicum 5%, Adrenalin hydrochlor 0·7%. 
Atropin sulf O· l%, Calcium chiorat 10%, Ol eum 
campharatum 10 és 20%, Chinin. bihydrochlor. 
50%, Coff. natr .. benz. 20%, Corazol 10%, Emetin 
hydrochlor l%, Ephedrin hydrochlor 5%, Gelati~ 
10%, Glucose 10-25--40%, Glucose 25%+meti
len. coerul 1%, Lobelin hydrochlor 1%, Magnes 
sulf 5%, Morphin. hydrochloric. 1%, Natrium 
arsenicicum, Natlium chlor. isoton, Natrium hypo
sulfutosum 30%, Natrium kakadilicum 10%, Nat
riun; nitrosum l%, Novaeain 1-2%, Omnopon 
1--,-2%, Pronarcon 10%, Recton 10%, Scopolamin 
hydrobrom O 05°/o, Sonbutan 10%, Strychnin. nitr. 
0·1%, Thiamin. b romatum O 6-0 36 és 024%, 
Uratropin 40% 
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Species Az összefoglalo fejezet a teakeverékek 
általános készítési módját, a teakeverék növényi 
alkotórészeinek a felhasználási mód figyelembe
vételével (asthma cigaretta, párakötés, fürdő) meg· 
állapított aprítási fokát, az esetleg velük együtt 
rendelt sók hozzákeverés! módját (telített oldat) 
írja le .. Eltartásuknál jól zMó edények~!. ír et.ő.és .a 
rovarok által okozott ramiasuk elkerulese ce!Jabol 
tartályukba idónkint l -2 ml kloroformot tartaJ .. 
mazó edény elhelyezését ajánlja A gy: k két tea
keverék előiratát adja meg: a Specres laxantes, 
mely a Ph. H IV.. hasonló készítményétől abban 
különbözik, hogy ánizst is tartalmaz, továbbá nem 
savanyú borkősavas káliummal, hanem Seignette
sóval készül, melyet oldatban ad a keverékhe~. 
A Species pectorales, Fol farfarae, Flor ve~basc_I, 
Fruct anisi, Rad althaeae, Rad hqmntlae es 
Rad. ir eos kever é ke 

Sp iritus aetlweus 33% éter t tartalmaz és 90°-os 
szesszel készül 

Spiritus camplroratus előirata egyezik a Ph .. H 
lV.-al. 

Spirltus fonnicicus arteficialis 5% hangya
savval készül 

Sp iritus lavandu/a 1% lavandulaolajjal ké
szül. 

Spititus saponis kalini J-febrae. Sapo viridissei 
készül. 

Spititus sinapis 2% mustárolajjal készül 
Spititus vini 90"-70°--40° 95°-os szesszel 

készülnek. 
Spititus ditutas alatt a 40°-os szesz szer.epel 
Suppasitur i a et globuli vagina/es. Csak ossze .. 

foalaló fejezet szerepel A klipokat 1-1 5 cm alap
át~lérőjű és 2 5-4 cm magasságú klipalakú tes
teknek írja le a gy. k , rnelyek kihegyezett heng~t
vagy szivar alakúak is lehetnek A mehgoly.ok 
golyó·, tojás- vagy rryelvalakúak. Alapanya~k~nt 
36° alatt olvadó indifferens anyagok alkalmazasat : 
kakaóvajat, hidrogenizált zsírokat, zsírok és viá
szok keverékét, glicerint és zselatinkacsanyát em .. 
lít A glicerinkúpok előirata is itt szerepel: 60 rész 
glicerinre, 5 rész steatin és 3 rész nátrium karbo
nátot ír elő A zselatinás glicerin előirata: 2 rész 
zselatin, 4 rész víz és 10 rész glicerin. Elkészíté· 
sükre vonatkozólag a Ph. H IV-ban leírt eljárások 
szerepelnek. A luitóanyagok diszpergálására vonat
kozó utasítások is azonosak. A kúpok alakjában 
rendelt erőshatású szerekre nézve is alkalmazást 
nyernek a legnagyobb adagokra vonatkozó ren.del' 
kezések. Kiszolgal ta tasukat par affmozott papnba 
csomagolva rendeli el 

T abulettae. A neogalenusi csoport legbővebb 
összefoglaló fejezete, melyet 53 tablettázott készít
mény cikkeléynek leírása követ 

Az összefoglaló fejezet a tabletták általános 
jellemzése után a tablettázásr a kerülő anyagnak a 
további műveletekre való előkészítését írja le (po .. 
ritás, összekeverés, granulálás) A n~dvesítő- és 
kötőanyagok közül víz, szesz, cukorszrrup, 5("0 -0S 
keményítőcsiriz és zselatinoldat van felemhtve 
Leírja a granulálás üzemszerű munkamódszerét, 
eszközeit és a szárításnál alkalmazott hőrnérsék· 
!etet, továbbá a szárazúton történő gr anulá!ás 

(brikettezés) módszerét Felsofalja azután azokat a 
töltő- és segédanyagokat, amelyek a száraz granu .. 
Játumhoz adva, a tablettázás zavartalan menetét és 
a pontos adagolás! biztosítják (talkum, slearin
sav stb) Megadja egyben ezen anyagokitak 
a száraz granutátumra számított legnagyobb %-os 
mennyiségét A gy .. k a tabielláknak a gyóinor
bélhuzamban történő gyors szélesése érdekében 
ú n .. szélvetőanyagok alkalmazását is előírja Ilyen 
anyagokként a keményítő!, pektint, szódabikar· 
bona és citromsav, vagy borkősav keverékét em .. 
Jíti. A külsőleges használatra szánt erőshatású 
tablettákat a gy. k megfesteti, éspedig a szublimát
tablettákat eozinnal, a többieket pedig metilen· 
kékkel Az összefoglaló fejezet ezután a tabletták 
általános vizsgálati módszereit adja meg. E vizs
gálatok szilárdságra, szétesésre és a tabletták átlag
súlyának megállapítására vonatkoznak. Külön meg· 
határozás szerepel a talkumtartalomra. A tabletták 
eltartására vonatkozólag a gy.. k. előírja, hogy 
azokat 3 kg-nál nagyobb csomagolási egységekben 
eltartani nem szabad és szétesési képességre éven
kint megvizsgálandók A gy. k-ben a következő 
tabletta cikkelyek szerepeinek : Aspirin O 25-0 5, 
Aspirin O 25+Coffein O 05, Acrichin O 05--<J 1, 
Acrichin 01 +Piasmocid002+Metilen. cerul 000025 
Aeron (Vasano), Aspifin+Phenacetin aa 025+ 
Coffein 0·05, Alapiran 05, BeíJzonaphthol 1-025, 
Bromural O· 3, Car bo activatus O 5, Clrini11 lrydro' 
ch/or. O 25-050, Chinin su/fm .. O 25-cO 5, Codein 
0015+Nalr bicmb. 025, Codein 001+Terpin
hidrát+Natr. bikarbonat iiii O 25, Codein 0015+ 
Sacelzarum O 25, Codein phosphor. O 015+Saccha .. 
mm 025, Coffein. n atr benz .. O 1, Duotal O 3, Poli a 
digitalis 003, J-fydrarg, bic/z/OTat. O 5-1 O, Kal 
brom. O 5, Kal. j od, O 5,-Luminal O 05-01 ,Morphin 
lrydroc/llor 001 + Saccharum 025, N atrium bicar· 
bon 03-0 5, N atrium b ikatbon O 25+Extr bella
don 0015, N atr chiorat .085 .. N atr. salicyl O 25-
0 5, N atr salicyl O 3+Coffein O 05, Op ium pulv 
O 01+Saccharum O 1, P antacid O 003, P Irenacetin 
O 25, P Irenacetin O 25+Coffein 0·05, Plzenolptalein 
01, Plrytin O 25, Pulvis Doveri O 25, Pyramidon O 3, 
Pyramidon O 3+Coffein 005, Radix r/Jei 03-0 5, 
Sajodin 0·5, Santonin 0·02+Sacclzarum 0·25, San
tonin O 05+Sacchamm 025, Streptocid a lb. O 3, 
Streptvcid rubr. O 3, Sit y pticin O 05, Tanna/b in 0·3--
0 5, Terpinhidrat O 25-0 5, Terpinlridrat+Natr. 
bicarbonic iiii O 25, Tlziocol 025-0 5, Urolropin 
025-05, Urolropin O 25+ Extr belladon 0015, 
VeroTwl 025-0 5. 

Az egyes fejezetekben megtaláljuk a tabletta 
készítésének előiratát Az előiratokban csak a ható
anyagok mennyisége van számszerűen megadva, 
a töltőanyag >>elegendő mennyiség« megjelöléssei 
szerepel. Előírja a granulálás módját, esetleg csak 
utal az összefoglaló fejezetben leírt ártalános'készí
tési módra. Végül megadja az előirat a tabletta 
átlagsúlyát. Ezt követi a tabletta külső leírása, 
azonassági vizsgálata és tartalmi meghatározása 

Tinktúrdk. A gy. k festvényeknek nevezi nö .. 
vényi vagy állati eredetű drogoknak folyékony, 
átlátszó, többé-kevésbbé színes, szeszes, szeszes
éteres vagy éteres híg kivonatait. Néhány esetben 
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festvényeknek nevezi illóolajak, gyanták, jód és 
más kémiai anyagok oldatait is Készítésük ázta" 
tással, perkolacióval vagy száraz kivonatok oldása 
útján történik. Az áztatás időtartama 7 nap. A ki" 
préselt maradékot az oldószerrel atmosva, újból 
kipréselteti. A perkolációval készült festvények 
a kivonatoknálleírt módon készülnek és a folyadék 
kifolyási sebességének szabályozása is azonos mó .. 
don történik A perkolációt megszakítás nélkül az 
előírt térfogat eleréséig kell folytatni A száraz
kivonatokból oldás útján, vagy folyékony kivona
tokból higítás útján a festvények az egyes cikke .. 
lyekben megadott előirat alapján készítendők 

A festvények készítésénél a gy k. a feldolgo
zást a kerülő nyersanyagat súly szerint, az oldászert 
(kivonó folyadékot) térfogat mennyiségben adja 
meg. A festvények készítése 15......,20°-on, szűrésük 
néhánynapi 8-10°-on való ülepítés után történik. 
A festvények vizsgálata a következökre terjed ki : 
l íz, szag, átlátszóság, 2 vizsgálat nehéz fémekre, 3 
zavarosadási szám, 4 .. szárazmaradéktartalom A 
festvények szárazmaradéktartalmát és a mennyi· 
leges meghatározás eredményét a gy .. k .. g%-ban 
100 ml festvényre vonatkoztatva állapítja meg 
Az orvosi rendelvényre kiszolgálattott festvények 
térfogat szetint, azaz ml-ben bürettával vagy 
kalibrált pipettávalmérve kerülnek kiszolgáltatásra 
A gy .. k -be ri a következő 30 festvény hivatalos : T. 
absinthii, T aconiti, T. aloes, T. amara, T. amicae, 
T belladonnae, T. canthar i dis, T chinae, T. chinae \ 
comp., I. citri Unshiu, T convallar maia/is, T cori
andri, T. digitalis, T .. eucalypti, T. feni pomati, 
T. gentianae, T. jodi 5%, T. jodi 70%, L ipecacu· 
nahae, T. menthae pip., T. opii benz, T .. opii simpl., 
T. r/zei amara spir .. , T strophanti, T. stryclmi, T. 
tormentillae, T valerianae, T. valeriaane aeth., 
T. veratri Az 5%-os jódtinktúra 2% kálium
jadiddal van stabilizálva, 10%-os jódtinktúrából, 
miután nem állandó készítmény, csak kisebb meny
nyiségek készítését írja elő (l havi készlet) és ki· 
szaigáitatása is csak az orvos által megjelölt esetek
ben történik Jódhidragen tartalmára is vizsgál
tatja. A Tinílura opii 30%·os szesszel, perkoláció 
útján készül. A Tinetura valerianae aetlzerea készí· 
tési módja annyiban tér el a többi áztatással készült 
festvénytől, hogy a gy k a ma cer ációt először 4 
napig szesszel, majd hozzáadva az előírt mennyiségű 
éter!, az áztatás! még további 3 napig folytatja· .. 

Unguenta Alapanyagukként vazelin, lanolin, 
al!ati zsírok, növényi olajok, naftalan vagy ezen 
anyagoknak szilárdítóanyagokkal: viasszal, pa· 
r affinnal, cerizinnel, cetaceummal stb. összeolvasz
tatt keverékei szerepelnek. Készítésükre vonatko
zólag a gy. k. a Ph. H. IV-al egyező rendelkezéseket 
ad, kivéve a Ph .. H. IV .. nak azt a rendelkezését, 
amely szerint a nagytömegű poralakú alkotórésze~· 
ket szitálva kell az alapanyaghoz keverni. A 25%· 
nál több porszerű anyagat tartalri1azó kenőesőt 
pasztának nevezi a gy k és ugyancsak a pornak 
az alapanyaggal történő eldörzsölésével készLtteti 
Kíszolgáítatásukra vonatkozólag a gy k úgy ret1-
del[<ezik, hogy tetővel ellátott üveg· vagy por, 
celJántégelyben kell a kenőcsöket kiszolgáltatni és 
a tégelytetőt paraffinozGtt papírbetéttel kell ellátni. 
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A gyárak és üzemek is kötelesek a gy .. k r~n-delke
zése szerint a kenőcsöket jól lezárt agyagtegelyben 
forgalomba hozni .. A gY: k. előírJa _a flot~a és a szub
trópikus vidékek gyogyszertarar részere, hogy ~ 
kenőcsöket 10% viasz vagy magas olvadáspontu 
par affin hozzáadásával készítsék 

A gy,, k-ben a következő kenöcsök hivatalo
sak : U. camphoratum, U. cantharidatum ad usum 
vet .. , U. cereum, U. cetacei, U. diachylon, U. glyce
rini U .. hydrarg., albi, U hydrarg. cin, U hydrarg, 
con~., U. hydrarg oxy d,. flav , U. kalii jodati, _U. 
naftalani, U plumbi subacetici, U.: plumbr tanm~t, 
U. sulfuratum simpl '.U. tereb!fZthmae, U. tytl~m
soni U. zinci oxydatz. A kenocsok nagy reszet a 
gy., 'k ex tempore készítteti, többek között. az 
Unguentum sulfuratum simpl.-et is. A gy, k. ~s a 
Ph. H. IV. azonos elnevezésű kenőcs-cikkelyemek 
előiratainál a következő eltérések állanak fonn : 
Ung diachylon glicerin és Iavandulaolaj nélkül 

készüL Ung. glycerini keményítőveL Ung. hydrarg. 
cin 30% higany! tartalmaz, de lJ_ng. ~y~rar~ conf 
néven 85% higany! tartalmazo. kesz!lmeny rs 
hivatalos. Ung. kalii jodati 10% jódkálit tartalmaz 
s így a Ph H IV. errevonatkozo r~n~elke~ése nem 
alkalmazható (t i., hogy Ung. kain Jodatr. helyett 
Ung: kalii jodali c. jado-t kell ~tszolg~ltatm) 
Az Ung sulfuratum simpl 33% tzsztztott kent ta~
talmaz Az Ung zinci oxyd_q_ti fehér v~~elmnel ke
szül és 10% zinkoxid az elont mennyrseg. 

A VIII. Szavjet Gyógyszerkönyv galenusi 
részéről a most közölt referatumban főleg a gyakorló 
gyógyszerészt érdeklő szempontok fig_velembevét_e
lével közöltünk összefoglaló ismertetest. Kerultuk 
vagy csak érintettük a V II L Szovj'et Gyógyszer
könyv galenusi készítményeinek vizsgálatánál al
kalmazott kémiai és biológiai módszerek is!ner" 
tetését Ezekről további közleményünkben szama
Iunk be. 

Gyógyszerhatástani kiegészítés 
,,Otmutatás a szerves vegyületek v ég h Antq:l dr .. A Gyógyszerész 9.. számában m,e~jelent 

nomenklatúrájának tanulmányozásához<< 1. értekezesehez 
G '-d . Irt a: Fritz usztav r 

Az értekezésben feldolgozott kémiai csoportok 
közül az első, amelynek kifejezett gyógysze:-, 
illetve általános hatása van, az alkoholok csoportJa 
Az alkoholok közös fizikális tulaj~onsága,. hogy 
lipoidokban jól oldódnak ~ en~ ek. ko:vet.kezte?en a 
központi idegrendszert k~tevo_ hpord;allomanyba 
könnyen behatolnak Ebbol kovetkezoen a~ alko: 
halok közösnek mondható hatásjellege a kozpontr 
idegrendszerre irányul, és a közp?nli ,idegrendszer 
bódításában nyilvánul meg. Ez az altal_anos alkohol
tulajdonság az alkohol-sor egyes tagpH a vo_natko~
tatva, különböző intenzitásban van meg, es pedr~ 
azzal a rendszerességgel, hogy az alkoholt kep~zo 
szénatomok száma szerint, tehát az alkohollanc 
hosszának megfelelőerr emelkedik az alkoholok 
központi bódító tulaj_donsága lg):' te~át az alko~ol
sorban a bódítóhalas szempot)!Jabol leg~y.~ngebb 
a me til- és a praktikus ha~z~alatba~ lev o. ~lk?
holok közül legerősebben bodrto tulaJdonsagu az 
amilalkohoL 

Az alkoholok bódító tulajdonsága nem f~t 
egyenes pályán az alkoholok m_érgező t_ulajd_on~a· 
gávai mert ebből a szempontboi szemlelve, ep pen 
a legkevésbbé bódító t_ul_aj_don~ágú met~lalkohol a 
Iegmérgezőbb Ezt a kulonos tenyt abb?! kell n;a: 
gyarázni, hogy míg az alko~_ol-s?r to?bl tagJa! 
aldehid és siervessa v oxrdacwn at szendwxrdda 
és vízz<' égnek a szervezetben, addig a m~tilalkop?l 
formaldehiderr keresztül hangyasavva o':rdalo
dik, mely tovább oxidáló~ni ~em tud és_ így reozben 
az.intermedHir formaldehrd, r eszben pedrg a hangya
sav fázis mérgezi a szervezetet . 

Az alkoholok közül legáltalánosabban haszna-

latos természetesen az etilalkohoL jól tudjuk, hogy 
számtalan gyógyszeres készítmény alk~tó~leme 
és az élvezeli szerül szolgáló italneműeknek rs Ienye
ges alkatrésze Az etilalkoholnak hatastam szem
pontból két em.Iítésre rn'éltó_ ~.~lajdonsága va~: 
az egyik a baktenurnak feherJeJe.re gyako:oit vrz: 
elvonás titján való bakténumellenes hatasa,_ amr 
érdekes módon a spirítus dilutus eseteben kr_feJe
zettebb, mint a spirítus concentratrssu;rusr_:al, ~ 
másik tulajdonsága a szervezetben :V~l? konnyu 
oxidálásából eredő és bizonyos betegsegr a_llapo~ok
ban jól kihasználható segédtápanyag tulaJdonsaga 
Természetes, hogy tisztán alkohollal v_ag~ alkohol
tartalmú italnemtível a szervezetet taplalnt lehe
tetlen Mégis az a mennyiségű al~ohol, _m;Iy a sze~-
vezetbe jutva oxidálódik, annyr kalor_rat takant 
meg a beteg, a táplalkozni nehezen tudo ~z;rveze_t
nek, amennyi belőle a szervezet~e~ az elegc5 ~aran 
keletkezik Az alkohol fogyasztasaval v<lló V1ssza
élés a közismert súlyos betegségnek számító alkoho
lizmushoz vezet, amelyre itt kitérni nem óh~}tunk 

A magasabb szénatamlánccal rendelkezo alko
holok közül a legutóbbi években a proprl~lkoh,olnak 
terjedt el az a híre, hogy bizonyos gombas b?rmeg-
betegedések esetében, különöse~ az által~nosan 
ismert és .rettegett uszodabetegseg ellen, h~ tekany 
Ez a betegség a lábak, helyesebben a labuuak k_o
zötti bőrfelületre lokalizálódó és fonalas _gombak 
által okozott kellemetlen bőrmegbet~gedes, _ me_Iy 
azér t kapta az uszodabet~g~ég ~Inevez~st, me r t k?~-
0 kozói az uszodákban levo kokuszszonyegbe~ .JOl 
te nyésznek, és így az ember.ek e ~ely_eken fe~tozo~
nek a lábukon A kórokozo egyebkent a bor mas 
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felületeit is meg tudja támadni Ebben a betegség
ben hatékony a propilalkohol és a belőle levezethető 
propionsav 

A kémiai értekezésben felsorolt anyagok közül 
a következő, amelynek hatásáról meg kell emlékez
nünk, a karbolsav (fenol). Nagy jelentősége ma már 
nincs Annyiban kell róla megemlékeznünk, hogy 
nagyobb mennyiségben a szervezetbe jutva súlyos, 

· tészben maró tulajdonságából eredő, részben pedig 
általános hatásából eredő métgezést okoz .. Tömény 
karbolsav bőrön és nyálkahártyákon fehér, érzés
telen pörköket okoz, mely sérülések kifejezettebb 
heg hátr amar adása nélkül szaktak gyógyulni. 
A szervezetbe került katboisav maró hatása titján 
shockhatás következtében peteeken belül halált 
okozhat Ez ritka eset Altalában súlyos részegség-
hez hasonló állapottal jellemezett mérgezési típus 
fejlődik ki, amikor is légzésbénulás következtében 

, órák mulva köv~tkezik be a halál 
A fenolok csoportjában sokkai nagyobb jelen-

tőségűek gyógyszerhatás szempontjából a két
értékű fenolok: a pirokatekin, rezorcin és hidrokinon 
A pírokatekin fontosságát a következő csoportban 
tárgyalandó származékai kapcsán fogjuk megemlí
teni· A rezorcin!, mint belső antiszeptikumot vala
mikat igen kiterjedten használták, ma az anti-
biotikumok korszakában ez a jelentősége nagyon 
háttérbe szorult Külsőleg kenőcsben vagy szeszes, 
vizes oldatban a bőtgyógyászat, de vizes oldataiban 
a szemészel is használja .. Kevésbbé mérgező, mint 
a fenol, de ez nem jelenti azt, hogy nagyobb meny
nyiségek kapcsán fenohilérgezéshez hasonló mér-
gezés ne fejlődllessék ki A hidrakinin jelentősége is 
csak szánnazékainak alakjában említésreméltó 

Az előbb tárgyalt fenol és fenolszármazékoknál 
sokkal nagyobb jelentősége van a fenilalkilaminok 

e csoportjának Ezek közül a feniletilamiizból leszár
maztatható Aktedron, Dopidr in és Eplzedrin komoly 
gyógyszer ek Az Aktedr on és a Dopidrin a központi 
idegrendszer t, különösen annak agykérgi részét 
erősen izgató tulajdonságú anyagok Ennek követ
keztében óvatos adagok alkalmazásával (O Ol g) 
az agykérgi. tevékenységek fokozását váltják ki, 
ami az emlékezés, az eszmetársítás, a rögzítes javu-
lásában jut kifejezésre .. Miután az agykéreg izgal
mát fokozzák, természetes, hogy a hatásuk alatt 
az elalvás lehetőségél is gátolják. Nagyobb adagok 
kellemetlen túlingereltségi állapoto!, görcskész
séget is okozhatnak Rendszefes és. huzamos· alkal-
mazása megszokáshoz vezet, ezért kerültek a 
fenilizopropil-származékok aK E. K Sz .. ellenőrzése 
alá, Az ugyancsak ebbe a csoportba tartozó 
Ephedrin, noha központi izgató tulajdonságai ennek 
is megvannak, jellegzetesen a szimpatiküs végké
szülékeken fejti ki izgató katakterű h!ttását. ,Ennek 
következtéb,en mint általános vérnyomásetilelő 
szert, de legfőképpen bronchialis asthma esetében 
mint a bronchus-izorrizat görcsének lazító ját, asztma
ellenes szerként használják Huzamos alkalmazha-

tásának gátat vet az <l_ tény, hogy többszöri alkal
mazása kimeríti a szinipatikus yégkészülékek érzé
kenységét s ezért a megismételt 3-ik, 4-ik adag már 
lényegesen gyengébb vagy egyáltalában semminő 
hatást sem vált ki. Ezt a jelentőséget nevezzük 
tachifilaxia-jeienségének, mely az Ephedrin ese
tében eddig megfigyelten a Iegkifejezettebb. 

Az izopropilamin oxifenil szánnazékai közül 
különös nevezetességre tett szert a · Pulsoton.. 
Ez a molekula keringési 'elégtelenségek esetében 
általánosan előnyös hatású, mert javítja a szív-
rriűködést az érmozgató központra kifejtett izgató 
hatása következtében. Kis ro értékben emeli a vér-
nyomást Hatása általában a majd tárgyalandó 
adrenalinéhoz hasonló, de ennél kb. harmincszorta 
gyengébb, viszont sokkal hosszabb időn át tart 
Nagy előnye a molekulának, hogy perorálisan 
alkalmazva is kifejti hatását. 

Ugyanezen csoport dioxifenil-származéka a 
Corbasil. Különösen az adrenalin lokális alkalmazá
sában szerepel pótszerként 

A fenileliiamin származékok közül a tiramin 
vérnyomásemelő tulajdonságú anyag Nincs kiter
jedtebb használatban. Ugyanezen csoport oxifenil 
származéka Sympathomim (Sympatol}, azonban 
nagyjelentőségű gyógyszer. Az adrenalinnál kb. 
100-szor gyengébb, de hatása 4-szer annyi ideig 
tart, perorálisan is alkalmazható. Használata nyo
mán tachiphilaxia jelensége nem fejlődik kL Álta
lános szimpatikus izgató tulajdonságából eredően 
vérnyomásemelő, a szív munkáját erősítő, így 
tehát keringési bántalmakban előnyösen használ
ható gyógyszer 

A csoport utolsó megemlítendő tagja tulajdon· 
képpen a legjellegzetesebb képviselője az egész cso
portnak, a dioxifenil--szánnazású adrenalin. Való-
jában az első hormon, amelyet szintetikusan elő
állítottak Létezését a mellékvesében 1895-ben 
írták le, majd 1905-ben szintetikusan is előllitották 
Az emberi szervezetben a mellékvese velőállomá
nyában és idegingerület eselén a szimpatikus vég-
készülékekben termelődik Rendkívül labilis, köny
nyerr oxidálódó anyag, mely a szervezetbe juttatva, 
nagyon hamar elbomlik Az egész szimpatikus ideg-
rendszer izgatája Igen erős mértékben szűkíti 
az ereket és így erősen emeli a vérnyomást Vér
nyomássüllyedések kezelésénél általában nem alkal
mazzák Bronchialis asthma kezelésében a 
rohamok megszüntetésének egyetlen biztos gyógy
szere. Ezt a hatását ugyancsak szimpatikus izgató 
tulajdonságából vezetjük le, miután a szimpatikus 
idegrendszer a bronchusok izomzatához gátló ideg
zést szalgáltaL Sokféleképpen próbálkoztak az 
adrenalinnak (Tonogen) ezt a bomlékonyságát meg-
akadályozni. Iyen igyekezetek következménye a 
nyálkasavas adrenalin ( Adrenol); mely rossz disszo-· 
ciációja folytán tartós adrenalin-hatást fejt ki. 

Az adrenalin pótszereiről már az előbbiekben 
megemlékeztünk 
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A ·gyógyszerészi dokumentációs munkáról 

A ,,Gyógyszerész« olvasói többször találkoztak 
már egy-egy 1cözleményben >>A Gyógyszerészi Doku
meniációs Albizottság anyafából<< jelzésseL A 
»Gyógyszerésztudomá:ryi Beszámoló<<-nak, lapunk 
egyik állandó rovat á 1ak cÍ!üében is szerepe l az az 
utalás, hogy a rovat a Gyógyszerészi Dokumentációs 
Albizottoág közleménye. 

E lap hasábjain ismeriettem már a dokumen
tációs munka lényegét és annak jelentőségél s időn
kint bes1 ám o l tam szervezetünk kiépítéséről, vala
mint a végzett munkánkról Legutóbbi beszá
molóm óta (l. »A Gyógyszerész<< !949 18. sz.) ismét 
tovább haladtunk 

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alatt működő Orvostudományi Dokumentációs 
Központ egyik csoportja a Gyógyszerészi Dokumen
tációs Albizott:ág, melyet a mult év őszén szer
veztem meg. Akkor kezdtük meg a Magyarországra 
érkező külföldi folyóiratok rendszeres feldolgozását 
Kezdetben 14 külföldi folyóit at állott rendelkezé
sünkie, ma már 23 külföldi szaklapot dolgozunk 
fel Ebből 9 a Szovjetúnióból és a baráti népi 
demokrá~iá\ból érkező szaKlapok száma 

jelenleg a következő külföldi folyóiratok fel
dolgozását végzi a vezetésern alatt álló Gyógysze
részi Dokumentáci.ós Albizottság.. (A szaklapok 
mellett feltűntetem a folyóiratfelelősök nevét is .. ): 

Acta Poloniae Pharmaceutica: Kanizsai Nagy 
Ida dr 

American Journal of Pharmacy : Székely 
I stvdnné 

Biokhimija: Ligeti Viktm 
Casopis Ceskeho Lekarnictva: Horvát/z Béla 
Deutsche Medicinisebe Wochenschrift : Szerémi 

Katalin d1 . 
Daldadi Akagyémii Náuk SzSzSzR : Ligeti 

Viktor 
Parmaeja Polska: Derkowska Lola dr. 
Helveti ae Chimica Acta : Kovács László d1 
lzvesztyija Akagyémii Nauk SzSzSzR: Ligeti 

Viidor 
journal of the American Pharmaceutical Assoc 

Scient and pr act. ed,': Láng Béla dr. 
· journal of the Pharmacy and Pharmakology: 

munka csak a folyóiratokban megjelent közlemé
nyek címjegyzékének összeállíiá ára vonatkozik. 
Ezenfelül a többi szakcsoporttól eltérőerr mi a 
fontosabb közlemények referátumait is elkészítjük 
és közöljük Ene az elhatározásra az a szándék 
vezetett; hogy a nyelvi nehézség miatt vagy egyéb 
okból nehezen hozzáférhető szaklapok közleményeit 
tartalmilag is megismertessük az érdeklődökkel 

A címjegyzékeket és a referátumokat az 
Orvostudományi Dokumentációs Központ kiadá
sában időnkint, mintegy 200 példányban meg
jelenő, sokszorosított kiadványban közöljük Május 
elején jelent meg összeállításomban a harmadik 
füzet Az első kiadványban még folyóiratonként 
közöltük a címjegyzékeket és a referátumokat, 
majd később áttértünk a szakok szerintí csoporto
sításta A gyógyszerészet széles területének meg
felelően az ismertetett közlemények is sok irányúak 
Kiadványainkban a következő ravatok szerepel
nek : Gyógyszerészi technológia, Gyógyszervizs
gálat és,analitika, Általános és gyógyszerészi kémia, 
Szerveskémia, Gyógyszerhatástan és biologiai vizs
gálatok, Antibiotikumok, Közegészségtan, Általá
nos és gyógyszerészi növénytan, továbbá »Altalá
nos<< és >>Vegyes<< rovat A referátumok egy kis 
részét, főleg a gyakorló gyógyszerész érdeklődési 
körébe tartozókat >>A Gyógyszerész« >>Gyógyszeiész
tudományi Beszámoló« c. rovatában is közöljük 
Akik igényt tartanak a teljes dokumentációs anya· 
gunkat tartalmazó díjmentes kiadványokt a, e kéré
süket jelentsék be alulírottnak (Hőgyes Endre-u 7.) 

Kitűzött tervünknek megfelelően visszamenő
leg feldolgoztuk már az l 949 évben megjelent köz
leményeket . 

A folyóit atteleiősök elismerésreméltó jó munkát 
végeznek Erre mutat az is, hogy az Or vostudo
mányi Dokumentációs Központ keretében működő 
21 szakcsoport közül albizottságunk készítette el 
elsőnek a kiadványát 

További célunk, hogy a feldolgozandó folyó
iratok számát növeljük Ezzel a szándékkal tettem 
>>A Gyógyszerész<< szerkesztőbizoWágában azt a 
javaslatot, hogy lépjünk cserepéldány viszonyba a 
külföldi, elsősorban a Szovjetúnióbeli és a népr 
demokratikus gyógyszerészi folyóiratokkaL 

Oergelics józsef. . . . . 
Medicinszkaja Promrslyenost : . Lzgetr Vrktm: 
Oesterreichische Apatheker Zertung: Halmaz 

Mun~ánkat abban a reményben tolytatjuk, 
hogy ezzel előse"gítjük mind a gyógyszerészek, mind 
az orvostudománynak a gyógyszerészettel rokon 
területén dolgozó szakemberek munkáját, tudomá-jános dr. 

Pharmaceutica Acta Helvetiae : Szepesy An· 
gela dr. . . . 

Scientia Pharmaceut\ca: Halmar janos dr 
Schweizerische Apatheker Zeitung: Bánó Tibor 
Schweizerische Zeitschrift f Pilzkunde: Kalmár 

Zoltán dr 
· Siovensky Lekárnik : Horváth Béla 

Uspekhi Khirnii : Ligeti Viktor 
The journal of Hygiene : Gregác' Margit dr: 
Zeitschrift f Higenie und Int : Cserenyer 

Edit dr. 
lentralblatt t.. Bakt : Vitéz István dr. 
A Dokumentációs Központ részéről előírt 

250 

nyos intézetekben és a gyakorlatban működőkét 
egyaránt Kedvessy György dr· 

l' e l h i v j uk szaktársainkat, hogy minden 
szerkesztőségi postát, tudományos közleményeket 
Székely jenő címére küldjenek (IlL ker, Zeyk 
Dornoko·s-utca 5. Telefon 162-856). Ugyancsak 
kérjük, hogy >>A Gyógyszerész<< előfizetésére vonat
kozó leveleiket ne a szerkesztőségbe, hanem a 
Tudományos Folyóiratkiadó N V-hez (Szalay-u. 
4) irányítsák 

A GYÓGYSZERESZ 
-·----------.----

Vezérfonal a gyakorlati gyógyszerészet oktatásához 

Befejező közleménv 
Egyes esetekben (emulziós kenőcsök) kivá

natos, hogy a kenőcs alapanyag vizet vagy "folyé
kony gyógyszereket könnyen !elvegyen. Vízfelvevő 
kenőcsalapanyagok alkalmazá'a esetén az előírt 
hatóanyagokat vízben oldva sokkal egyenleteseb
ben oszlathatjuk el, mint a szilárd részecskéket 
Azok ~ kenőcsal~panyagok, amelyek vízzel, illetve 
folyadekokk~l konnyen emulgálhatók, rendszerint 
olyan emulgatorokat tartalmaznak (szterinek, lipoi
dok, foszfatrdok), amelyekkel az egészséges bőr is 
rendelkezik, ezáltal a vízben feloldott de különösen 
a Upoidokban oldódó hatóanyagok 'felszívódását 
tO\ábbá a bőrbe vagy a szervezetbe való leadását 
nagyban elősegítik 

A. jó ~enőcsala~,an~agtól megkívánjuk még, 
hogy all~manya kello vrszkozitású és jól kenhető 
legyen ,Ugy_szintén fo~tos, hogy a kenőcsöt a bőr·· 
feluletrol konnyen eltavolíthassuk 

A leggyakrabban használatos kenőcsalapanyagok 
Adeps suiilus A házisertés friss hájából ki ol .. 

vasztott,_ víztől mentes zsír. Kémiai szempontból 
apaJmrtrn-: sterarrn-, _Iaurin··, mirísitin- és olajsav 
tnghcerrd1ernek kevereke, de szabad zsírsavakat is 
tartalm~~· Igen jó kenőcsalapanyag, 35-48° közölt 
?lvad, JOl kenődik, frisoen a bőrt nem izgatja, 
r gy_ tehat. ,a beteg, ekcémás bőr is jól tűr L A bőr
f~luletre jOl tapad, de langyos vízzel és szappannal 
konnyen ,lemosható. Vizfelvevő képessége 12-20%, 
ghcennbol 20-35%-ot, 70°-os szeszb'ől 5-20%-ot 
v~sz fel Egy_etlen fogyatékosrága az, hogy igen 
konnyen romhk Avasodá:át aldehidek és ketonok 
okozzák, ezek a bőrre ártalmasak lehetnek Benzoe
gyantával konzervált disznózsír az Adeps súillus 
benzoatus, oxidációs elbomláoát azonban sem a 
benzoesav, sem a p-oxi benzoesav észterei nem aka .. 
dályozzák meg. Az utóbbi időben konzerválásta a 
galluszsav propilészterél használják Egyes gyógy· 
szer~onyyek ~z avas_odó dizsnózsírt hidrált olajok
~al es _szrn~etrkus zsnokkal helyettesítik, ezek igen 
allandoak es a drsznózsír összes jótulajdonságaival 
rendelkeznek 

, Adeps lanae. A gyapjú kimosásakor visszama
rado nye:s gyapjúz~írból tisztítási eljárással nyert 
vraszszeru anyag Kemrar szempontból zsír- és viasz
savaknak nem glicerinnel, hanem koleszterinnel 
izok?le~zterinn~l és cetilalkohollal képzett észte: 
rerbol ali Az eszterek savi részét a palmitin és a 
cero~insav alkotja, tartalmaz azonban kisebb meny
nyrsegben kapronsavas, olajsavas, sítearinsavas 
izovaleriánsavas és vajsavas, továbbá laurocerin·: 
savas és laurop<Jlmitinsavas észtereket is .. Szabad 
ko!eszterin_tartalma 1-2 5% Mint állati bőr ter
meke, legjobban hasonlít az emberi bőr lipoid
an.yagaihoz Kitűnő kenőcsalapanyag, a bőrbe 
k?,nnye~ b~hatol és a benne emulgált anyagokat a 
bor also 

0

t,eteg:erbe jr;.ttatja Vízfelvevő képessége 
18,0-c--220;0 , ghcerrnboll20-140% .. ot, 70°-os szesz
boi 30-40%-ot vesz fel Zsíros anyagokkal jól ele-

eyíth~~ő A bőrt nem izgatja, a gyulladásos bőr is 
JOl tun. Nem avasodik, jól eltaítható. Csak hosz· 
szabb raktározás alatt, főleg levegő és fény hatására 
bomhk, rlyenkor megsűrűsödik és igen kellemetlen 
s~agu lesz .. B?,ml~'át jód·, ezüst: és higanysók 
vrzes oldata! el~segrtrk Koleszterintartalma folytán 
emulgátor~ent rs használható, egyéb z sir adékokhoz 
keverye, vrzfelvevőképességüket tetemesen fokozza 
Vazehnhez keverve már 5--10% is elegendő hogy 
a vazelrn vízfelvevőképességél fokozza. ' · 

A ví~mentes g~apjuzsír nyúlós és tapadós, de 
ez a tulaJdonsága vrz, olaj vagy vazelin hozzáadá
sával nagymértékben csökkenthető 

Ilyen készítmény az Adeps lanae hydrosus 
25% v1z~t ta,rtalmaz Az Ung. Adipis lanaeszezám: 
ol~JJal es vrzzel készül, gyorsan avasodó készít
meny. 

Cera alba et flava. A palmitinsavnak miricil
alkohollal képezett észtere, tartalmaz még szabad 
cerotrnsavat és egyéb savakat és észtereket Kenőcs .. 
alapan>:agokJial összeolvasztva, olvadáspontjukat, 
v~szkozrtásukat é~ felszívóképességüket emeli 5% 
vraszt tartalmazo vazelin 24-60% vizet, 55% 
glrcer_rnt vagy 12--25% 70°-os szeszt vesz fel 
Vegyranyagokkal szemben a viasz állandó 

Cetaceum A palmitirr-, sztearin- és mirisztin .. 
sa,y cetilalkohollal képezett észtereinek elegye. 
Foleg kozmetrkai krémek készítéoére használják 
főalkatrészét, a cetilalkoholt azonban egyéb zsíra: 
dékokh,oz kev~n:,e, ,4-5%-nyi mennyíségben víz· 
felvevo ~épesseguk fokozácára használják Az ilyen 
anyag tobb mrnt ~00% vizet is felvesz. 5% cetil
alkoholttartalrna~o vazelrn 40-50% vizet emuigál 
Egyes kulfoldz g>:ogyszerkönyvekben hivatalos Ung 
cetylrcwn 4 r cetrlalkoholt, 10 r gyapjúzsírt és 86 r 
vazelrnt tartalmaz .. 

... ~zénh!drogének Ásványi eredetú anyagok 
koo~al lepar,Iá;á_nak t~rmékei, különböző illékóny
ságu, hosszu szenláncu paraffinszármazékokat tar
talm~znak Fluoreszkáló képességük a bennük 
csek~ly mennyrségben. előforduló aromás vegyüle
tektol ered Legelteqedtehb a fehér és a sárga 
vazelrn 

Vaselznum album et flavum. Nem romlanak a 
le.~különbözőbb vegyianyagokkal elegyíthetők a~ él'· 
kul, hogy_ azokkal reakcióba lépnének és bomlást 
szenvednenek, vagy bomlást idéznének elő 
Mivel em';'lgáto,rokat riem tartalmaznak, csak 
rge~r cse.kely vrzmennyiséggel elegyíthetők (4-
15/'o) Vrzzel a vazelrn csak álemulziót képez 
amelyben a víz aránylag nagy cseppecskék: 
ben van elosztva A bőrbe nem szívódik fel 
a bőr felületét csak hártyaszerűen fedi Tisz: 
tá~ t,ehát csak védő vagy antiszeptikus kenő
csaknel (borvazelin), valamint pasztáknál alkal
n;azható Megfelelő_ emuigátor-anyagok hozzáadá·· 
sav~! <;zonban nagyobb vízrnennyiséggel emuigál
hato es így lelszivódóképessége is fokozódik 
A_ vazelrn vízfelvevő képességél az adeps Ianea. a 
vrasz, vagy a cetilalkohol is tetemesen Iakoiza 
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A fehér vazelin helyettesítésére megnemenge~ 
detten használatos Ung. paraftini a legrosszabb 
kenőcsalapanyagok egyike. Mivel ez a folyékony 
és a szilárd paraffinnak (4: l} összeolvasztott ele
gye, ha ezek nem voltak kellően tisztítva, a bőrre 
nézve káros karcinogén-anyagokat tartalmazhat. 
Állományaegyébkért sem egy:1em ű, meleg helyen 
tartva, komponen :ei hamar szétválnak, meg
keverve pedig szerkezete m-egbomlik, felhígul és 
ikrás lesz 

Vaselinum cholesterinatum. Koleszterint és 
cxikoleszterint tartalmazó fehér vazelin. A kolesz 
terin állati és növényi szervezetekben igen elter
jedt szterinvázas vegyület, egy alkohol-gyököl tar-· 
talmaz és ilymódon különböző zsírsavakhoz kap
csolva, észter alakjában feltalálhiltó az élő sejt 
csaknem valamennyi részében. Legnagyobb meny
nyiségben az agyban, epébe:1 (epekövekben} és a 
bőr váladékában fordul elő 

A koleszterines vazelin (védett néyen Eucerin} 
igen jól emuigálható és jól feJszivódó kenőcsalap
anyag .. A bőrt nem izgatja, vizet és folyékony gyógy
szereket könnyen felvesz és a bőrben könnyen 
leadja. Ha l 5% koleszterint vazelinben oldunk, 
igen jó kenőcsalap anyago! kapunk, <jmely több mint 
kétszeres vízmennyiséget is felvesz. Több kolesz-· 
terin hozzáadása felesleges, mert a vazelin vízfel
vevő képessége emuigátorok hozzáadásával növek-
szik, de egy optimális kancentráció után nem vál
tozik vagy esetleg csökken 

Olajok keményítésével készitett kenőcsalapanyagok és 
emuigátorok 

' A keményített, illetve hidrogenizált olajok 
zsíros olajoknak fémnikkel v .. vanactiumkatalizátor 
jelenlétében naszcens hidrogénnel való kezelésével 
készülnek Ennek magyarázata az, hogy a növényi 
olajok folyékony jellegél előidéző telítetlen zsírsavak 
(olajsav, linólsav} a hidrogén hatására telítődnek 
(stearinsav és histearátok keletkeznek} és ezáltal 
az olaj megszi!árdul és disznózsírhoz hasonló vagy 
még ennél _is keményebb állományú lesz .. Az így 
nyert anyagok a természetes zsiradékokhoz ha
sonlitanak, szagtalanok, a test hőmérsékleten olvad
nak Gyógyszeres kenöcsök készítésére igen jól meg
felelnek, csaknem semleges kémhatásúak, nehezen 
avasodnak, így tehát különösen érzékeny bőr keze-
lésére alkalmasak. · 

Nagymolekulájú zsírsavak anilinnal képezett 
vegyületei a zsírsavanílidok .. Többnyire kristályos 
anyagok, igen nagy emuigáló-képességgel rendelkez
nek Rendszerint víz-olajban típusú elmulziókat 
alkotnak 

Igen elterjedt kenőcsalapanyagok a lanett
viaszok. Ezek zsírostapintatú, viasszerű anyagok, 
főleg palmitin- és stearinalkoholt, valamint · cetil
szulfonátot tartalmaznak. Általában olaj-vízbim 
rendszerű emulziós kenöcsök előállítására szolgál-
nak. A velük készitett kenöcsök tartósak, a bőrt 
nem zsírozzák A legtöbb gyógyszeranyagat jól 
bírják (borsav, fenol, káliumjodid, kén, kámfor 

·stb.}. Amodern bőrápolásban nyernek alkalmazást 
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Koleszterines vazelinhez hasonló összetételű 
_anyag a protegin.. Olajokkal, viaszokkaL és egyéb 
zsiradékokkal keveredve víz-olajban típusú kenö
csök készítésére alkalmas 

• A szapaminok szappanhoz hasonló habzó anya-_ 
aok Kémiai szempontból a dietilamino-etil-o!eil
~mid és a dietilamino-stearilamid sói. Fiziológiai 
szempontból hasonlítanak a szaponinokhoz, de 
nem mérgezők Sok víz felvételére alkalmasak, így 
főleg olaj-vízben rendszeni kenöcsök készítésére 
használhaták 

A tegin glicerinmonostearát, glicerindistearát, 
stearin, glicerin és káliumstearát elegye. Viasz
szerű anyag, magában vagy más kenőcsalapanyag
gokkal tartós olaj-vízben típusli emulziókat ad. 

Az elözőhöz hasonló összetéteiti a tegacid, de 
még"szapaminfoszfátot is tartalmaz. Tízszeres víz
mennyiséggel emuigálható olaj-vízben típusú ke
nőccsé. 

A stearinkrémeknél elterjedten alkalmazott 
anyag a trietanolamin N(CH2 CH, OH}3 Sűrű, 
olajszerű folyadék, a levegőn fokozatosan megbar
nuL Vízzel, szesszel, glicerinnel, zsírosolajokkal, 
paraffinolajj al, vazelinnal, a kozmetikában használt 
aJikólszármazékokkal és a legtöbb illóolajjal ele• 
gyíthető. Erős bázis, a levegőből széndioxidot és 
nedvességet szív magába. A glicerinnél higrosz
kóposabb Vizes oldataiból erős lúgokkal kicsap
ható Zsírsavakkal szappanokat képez. Ezek szesz
ben, paraffinolajbari és illóolajokban oldódnak, 
vízzel pedig szappangéleket adnak. A trietanolamin
szappanok közül különösen a st~arátot használják, 
ez vízzel emulgálva gyöngyházfényű olaj-vízben 
típusú krémet ad · . 

A kenőcsalapanyagok közé kell sorolnunk még 
néhány összetett kenőesőt is, amelyek a gyógyszer
könyvben kifejezetten erre a célra vagy esetleg 
testápolószerként hivatalosak 

Ung emolliem. Semleges kémhatású ken'őcs, 
főleg hüsítő hatás kiváltására szolgál, éppen ezért 
a benne levő víz igen lazán van .emulgálva, ujabb 
vízmennyiség felvételére tehát nem alkalmas 

Ung. glycerini Glicerinben diszpergáll. traga
kanta-géL Magas glicerintartalma miatt legmkább 
bőrpuhítószerként használják . 

Ung.. stearini Olaj-vízben rendszerú kenőcs, 
amelyben stearin· és cetaceumrészecskék sleann
szappan segítségével glicerin és víz elegyében disz
pergálva vannak. A gyógyszerkönyvi krém káliuin 
karbonáttal készül, a keletkezett káliumsztearát 
mint szappangél a stearin el nem szappanosadott 
részét emulzióban tartja Hátrányuk a kálium
stearátot tartalmazó krémeknek, hogy a kálium
stearát aránylag hamar hidrolizál és az illato.sí
tásra szolgáló illóolajat elbontja és ezáltal a ~rem 
kellemetlen szagú lesz. Ezzel szemben az ammonrum
stearát hidrolizálása lassabban következik be, az 
ammoniaoldattal készült krémek tartósabbak 

A Fo-No .. ban szereplő Ung. sapostearini amino
niaoldattal készül, ebben a jelenleg be nem szerez .. 
hető cetáceumot ricinusolaj- pótolja. A cetáceumot 
a Iegfír:ornabb folyékony paraffinnal is lehet pó- · 
tolni, ebben az esetben a cetáceum súlyának tneg·· 

----------~ 

felelő folyékony paraffín-mennyiséget a kikevert 
krémhez utólag kell hozzáadni. · 

újabbari az alkálilúgokat trietanolaminnal 
szakták helyettesíteni, miVel a trietanolamin
stearát a legcsekélyebb mértékben hidrolizáL Hát
:ánya a~onban ennek_is ,;ran, még pedig az, hogy az 
rlyen kremek a levegoboi nedvesseget szívnak ma·· 
gukba és hamar felhígulnak Mindenesetre ajánlatos 
a stea:i~krémet jól záró_dó, ed~nyben, !rűvös helyen 
tartam es csak annyrt keszrtenr, amenny,i két hónap 
alatt elfogy - , . 

Mint olaj-víz emulzió a stearinkrém Jól fel
szívódik, gyó~yszeranyagok leadására a bőr mélyebb 
rétegerbe lehat rgert alkalmas Hideg úton azonban 
nem. célszerű a st~arinkr~mhez hatóanyagokat ke
ver nr, mert keveres folytan a szappangél hálózatos 
szerkezete megbomlik és a kenőcs összeesik csomós 
lesz. Leghelyesebb a krémet enyhén megol~asztani 
kis részletével az előírt hatóanyagat eldörzsölni' 
majd apránként az egész mennyiséget hozzákéverni' 
A kikevert, és mé;g kissé langyos krémet. enyhén 
meglangyosrtott tegelybe kell tenni, hogy ·a krém 
gél~zerkezete fokozatosan és zavartalanul- kiala
kulJon. 

. Ung. simpley_: A lY gyógyszerkönyv előírása 
szennt nagyon JO kenocsalapanyag Koleszterines 
vazeh~-tartalr;ra n11att vízfelvevő képessége kb. 
49%, _rgy lehat oldott gyógyszereknek a bőr alsó 
retege;be való jut_tatására kiválóan megfeleL Saj
nos,, a recepturabol_ fl vazelrn csaknem teljesen ki
szorrtotta, pedrg aJaniatos lenne az összes hnő
csöket, ahol az orvos alapanyagat nem írt elő _ 
noha a gyógyszerkönyv nem rendeli el ~- ezzel 
készíteni 

A kenőcsök készítése 

.. A kenőcsök~t gondosan kitisztított porcellán, 
uveg vagy zomancozott fémedényekben (patentu
lákban} készít~ük Amennyiben az alapanyagat fel 
k~ll olv.asztan unk, az olvasztás! mindig vízfürd ön 
vegezz~k Ezzel elker~ljük, hogy az anyag maga
sabb hotokon elbomoljek vagy leégjen. Ha a keirőcs
alflP~~Y.agot különböző olvadáspontú anyagokból 
kes~rtjuk (pl vr aszt vagy .. valamilyen tapaszt kell 
oi~JJa.I vagy vazelinnal osszeolvasztatrunk}, leg
eloszor a nehezebben olvadó alkatrészeket olvasz
sz.uk meg, A felolvasz.tott anyaghoz ezután aprán
~ent hozzaadJ~k a tobbr anyago!, miután ezek 
rs felolvadtak, rll. a magasabban olvadónak hőmér
séklet~!. elérték _Maj_ d az edényt _a vízfürdőről 
leeme\JUk s ha szukseges, a kenőcsöt háromszoros 
mul!r~tegen va~y gyap)úszöveten átszűrjük, majd 
krhule~rg keverj~k A kikeverésnél ügyeljünk, hogy 
az .. ed~ny oldala~ g~orsaoban dermedő anyago! 
rdot,:kent lekapar juk, es alaposan elkeverjük. Ellen
kezo esetben a kenocs csomóssá válhat. 

Az al,apanyagban jól oldódó szilárd hatóanya
g?kat (kamfor, mentol, szalol, . naltol _ naftalin · 
krse~b mennyiségű szalicilsav'stb.} a megolvasztott 
keJ_Io.cs~la~anyagban oldjuk feL Ha nagyobb meny
nyrseg_u szrlárd anyago! aránylag kevés alapanyag
ban kell oldanunk, akkor a hatóanyagat kevés víz
mentes éterrel dörzsöljük el, majd a megolvasztott 
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kenőcsalapanyagot rnelégen kéverjük hozzá. Köny
nyen kikristályosodó anyagokat (szalicilsav} na
~yobb mennyiségben ne oldjunk az alapanyagban, 
rnkább hrdegen dörzsöljük el, mert esetleg kihűlés 
u~án ,ki~ristályosodhatnak és a bőrré jutva, gyulla-
dast rdezhetnek elő · 

Könriyen illó szilárd anyagokat csak az alap
anyag krsebb részletében oldjuk, majd kihúlés után 
keverjük h?z~á a hideg alapanyag többi · részét, 
nehogy az Illo anyagok egy része elpárologjon 

Folyékony hatóanyagokat (aqua dest, aqua 
~lumbrca, al um: a·cetic. tartar. aqua phenoli, phenol 
hquefact., prx, balsam peruvian., ammon. sulfo
ichthyol stb } a megolvasztott és félig k1hűlt alap
anyaghoz keverjük Illóolajokat csak a teljesen 
kihúlt kenőcshöz keverjük. Ha a kenőcsalapanyag 
nehezen olvadó anyagokat (viasz, cerezín stb.} tar
talmaz, folyadékokat langyosan keverjünk hozi:á, 
nehogy a kenőcs csomós legyen. -

. . Vízben oldódó szilárd hatóanyagokat (argent. 
nrtnc., arg. protermc., arg colloidale, natr. bor acie, 
kal. j odat., cum j odo, pyrogallol, co cainum és 
cocain. novum, plumb. acetíc., zinc. sosojodolic, 
chinosol, trypaflavin, tannin stb }, ha nem 
túlnagy százalékban vannak rendelve, oldott álla
potban keverjük a kenőcshöz .. Az oldatot kevés 
gyapjúzsírral vagy kolesztelines vazelinnal emuJ .. 
gáljuk és kevergetés közben adjuk hozzá ai előírt 
alapanyagat Rezorcin! nem ajánlatos vízben oldani, 
mert vizes közegben gyorsan oxidálódik Növényi 
kivonatokat kevés vízben és glicerinben oldjuk. 

Szeszben, éter ben, kloroformbim vagy más szer
ves oldószerekben oldódó hatóanyag0kat szintén 
oldott állapotban vihetünk a kenőcsbe. Ebben az 
esetben azonban az oldószer! vízfürdőn el kell páro
logtatnunk 

Sziiárd anyagokat, amelyek sem a kenőcs alap
anyagában, sem vízben nem oldódnak, fínoman el
dörzsölve elegyítsük a kenőcshöz. Az ilyen ható
anyagat dörzsöljük el egyenlő mennyiséglí meg
olvasztott alapanyaggal vagy folyékony paraffin
nal, majd állandó kevergetés közben adjuk hozzá 
az alapanyag többi részét. Eidörzsölésre l!:ifogás .. 
talan növényi olajat is használhatunk, ha a kenőcs 
alapanyaga nem ásványi eredetú. Ha a bórsavat 
megolvasz_tott vazelinnal akarjuk eldörzsölni, a 
vazelmt eppen csak olvadáspontja fölé melegít-· 
sük, mert a borsav forró vazelinban oldódik, ki
hűlés után pedig nagy kristályokban kikristályoso
drk Oldhatatlan anyagok eldörzsölésére nagy súlyt 
helyezzünk, me1t csak így nyerhetünk kifogástalan 
kenőcsöt, amely egynemű alapanyagban a legfino
mabb elosztásban tartalmazza a hatóanyagokat 
A gondosan eldörzsöl! és jól kikevert kenőcsnek 
nem szabad érdesnek és homokos tapintatúnak 
lennie. -

Frissen precipitáll anyagokkal készülő kenö
csöknél (hydrarg oxydát fia v., mercuri amido
chlorid} a nedves csapadékot gyapjúzsírral vagy 
olajjal jól ·ctörzsöljük el, majd apránként adjuk 
hozzá a kenőcsalapaoyagot. Kűlönösen a sárga 
merkun OXIdos szemkenőcsöket mindig frissen 
készítsük, mivel állás közben a higanyoxid nagyobb 
sz~mcsékké tömörül. Frissen kicsapott merkuri· 
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oxidot úgy készithetünk, 'hogy egyenértéksúlynyi 
merkuriklorid oldatát vékony sugárban, állandó 
kevergetés közben feleslegben levő nátronlúg.
oldatba csurgatjuk A kicsapás! alacsony hőfokon 
és lehetőleg fénytől védett helyen végezzük, hogy 
a kiváló oxid minél finomabb diszperzitású legyen 
és el ne bomoljon .. A keletkező csapadékot vízzel 
alaposan ki kell mcsnunk (L Gykv.-t..) 

Fémhiganytartalmú kenőcsöt más alapanya
gokkal csak hidegen elegyitsünk, mert melegítve a 
higany kiválik. 

Keményitől tartalmazó kenőcsöknél az eset
leges egyéb hatóanyagokat vízben ne oldjuk, mert 
a keményítő a víztől megduzzad és csomóssá 
válik 

Vitamintartalmú kenöcsök közül leginkább az 
olajban oldódó A- és D-vitamin jöhet számításba 
Célszerű ézeket víz hozzáadása nélkül készíteni, 
mivel víz jelenlétében a vitaminok gyorsan bom
lanak Ugyanez érvényes a hormontartalmú kenő
csökre is 

Penicillintartalmú kenőcsöket aszeptikus úton 
készítsük Ezeknél is fontos a víz kizárása (L Steril 
gyógyszerek készítését.) · 

Olyan anyagokat, amelyek egymással ké-
miai reakcióba lépnek, külön-külön elegyítsünk az 
alapanyag fele-fele mennyiségéhez és így keverjük 
össze, hogy a reakció bekövetkeztét az alapanyag 
közbeiktatásával niegakadályozzuk v.. Jassítsuk. 
Igy kell eljárnunk például a jód és tannin, cikoxid 
és tannin, cinkoxid és szilicilsav együttes rendelé-
sénéL 

Hidrogén hiperoxidnak kenőcsben való rende-
lésénél a kész kenőcsöt nagyohb tégelybe kell 
tenni, mert oxigén-fejlődés folytán felhabzik és a 
tégelyből kifut. 

• • • 
A kenöcsök mellett meg kell még említenünk 

a pasztákat is Ezek nagy mennyiségben (50-80%) 
tartalmaznak oldhatatlan szilárd hatóanyagokat 
Rendszerint sebszáritásra, a sérült bőrfelület hegge~ 
sítésére szalgálnak Hatóanyagként rendszerint 
cinkoxidot, talkumot, keményitől stb tartalmaz
nak Készítésüknél célszerű az anyagat átszitálni 
(VI. szita), majd a megolvasztott alapanyag felé
vel, megmelegített edényben, jól eldörzsölni Az 
egyenletes pasztához ezután hozzáadjuk az alap
anyag másik felét Mivel a paszták rendszerint 
keményitől is tartalmaznak, nem ajánlatos hozzá
juk vizet adni, mert a keményítő megduzzad és 
csomóssá válik 

A kenőcsök eltartása és kiszolgáltatása 
A kenőcsöket hűvös helyen, jól záródó edé-

nyekben, fénytől védett helyen tartsuk el Meleg 

napsütéses helyen tartott kenöcsök alkatrészei 
hamar szélválnak (megikrásodnak), ha a kenőcs 
folyékony alkatrészeket tartalmaz, ezek a szilár
dabbaktól elválnak és a felületükön helyezkednek 
el, a nehezebb fajsúlyúak pedig az edény fenekén 
tömörülnek. Az ilyen kenőcsöket néha újbóli 
kikeveréssel megjavíthatjuk Ha azonban a szilárd 
alkatrészek kikristályosodtak, újbóli kikeveréssel 
nem mindig érünk el eredményt Nagyobb kristá
lyok kiválása a bőrre káros is lehet Az ilyen, vala
mint avasodó kenőcsöket ne tartsunk raktáron 
vagy csak olyan mennyiségben, amely hamar elfogy 

A kenöcsök kiszol gá ására való edény fontos 
tényező, mert hivatva van a kenőcsöt a portói, 
fénytől és romlástól megóvni Legalkalmasabbak 
erre a célra a porcellán- és üvegtégelyek, de még 
célszerűbbek az ólommentes, belül lakréteggel be
vont alumínium tubusok (Szemkenőcsök, steril 
kenőcsök.) Megfelelő töltőgép hiányában azonban 
ezek a recepturában nem terjedhettek el kellő 
mértékben 

A leggyakrabban Iuisznált porcellán- vagy 
Üvegtégetyek tisztaságát a nagy súlyt kell helyez
nünk. Vissiahozott, felületesen tisztított, belül po
ros tégelyek baktériumokat tartalmazhatnak, Ame
lyek a legtöbb kenőcs alapanyagában szaporodá
sukra optimális feltételeket találnak Különös gon
dot kell fordítanunk a nyálkaháttyák (szem, orr, 
hüvely) kezelésére szolgáló kenöcsök tégelyeinek 
tisztaságát a 

A kenőcstégelyek rendszerint fémfedővel van· 
nak ellátva Ezek a kenöcsök egyes hatóanyagaitól 
vagy az alapanyagban jelenlévő zsilsavaktól oldód
hatnak, vagy oxidálódhatnak Célszerú tehát cellu
loidfedelű tégelyeket használni vagy pedig a fém
fedőket belül cerátpapírlapocskákkal beborítani, 

Az utóbbi időben különböző műanyagokból: 
műkőből vagy formaldehiddel szilárdított anyagok-
ból készült tégelyek kerültek forgalomba A műkő
tégelyekről rendszerint az anyag finom por alakjá
ban leválik, a zsíradékokat pedig beisszák, ezek 
tehát gyógyszeres kenöcsök kiszolgáltatásár a nem 
alkalmasak. A műanyag-tégelyek igen tetszetősek, 
hátrányuk azoni;>an az, hogy egyes anyagok, mirtt 
pL a higany és higanysók, fenol, rezorcin, piro
gallol, szalol stb. a műanyagból formaldehidet 
szabadítanak fel és ezáltal a hatóanyagok reduká
lódnak 

Osztott kenöcsök (pl Ung .. Hydrargyri) ma már 
nem igen fordulnak elő Rendelésüknél tigy járunk 
el, hogy a szélnyitott cerátkapszulát a mérlegre 
helyezzük, majd az előírt kenőcsmennyiséget jól 
megtisztított spatulával a középre kenjük, végül a 
kapszulát ismét lezárjuk Osztott kenőcsöket tar
talmazó kapszutákat dobozban szolgáltatjuk ki· 

----1 

))Nincs magasabbrendű tudományos tárgyilagosság, mint a munkásosztály 
tárgyilagossága, mert a proletariátus elé a világtörténelem a burzsoázia forradalmi 
megdöntésének és a kommunista társadalom megteremtésének a feladatát állította.« 

B A Csagin 

---------~----~---~--------------~---·------------------------
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Néhány hazai szaponintartalmú drog vizsgálata 
Előzetes ,közlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből 
( Igazgato .: Mozsonyz 'Sdndor dr egyetemi ny r tanár) 

Ir ták: Bánó Tihoi, Nógrádi Lászlóné és Pandula Egon dr .. 

Az utóbbi időbe!~ különböző nehézségek merül
tek fel egyes szapomntartalmú drogjaink beszerzé
sével kapcsolatban: Ezek a nehézségek részben a 
begyüjtés szervezetlenségével, részben a hábonís 
években folytatott rablógazdálkodással ín agyar áz
ha~ó~. Ez in,dított bennünket, arra, hogy más, eddig 
meg rlyen celra nem hasznosrtott, de terápiás célra 
felhasználható hazai szaponintartalmú növényt 
keressünk. Az erre vonatkozó irodalmi adatok csak 
utalnak az egyes hazai drogok szaponintartalmára, 
anélkül, hogy azok milyenségére, vagy százalékos 
arányára bármilyen adatot is szolgáltatnának 

Célunk tehát az volt, hogy drogok szaponin-
tartalmát megfelelő gyógyszerkészitmények formá
jában legracionálisabban k)nyerjük és gyógyászatilag 
felhasználjuk Vizsgálatainkat olyan irányban foly
tattuk, hogy először is megállapítsuk, vajjon ezen 
drogok mennyi, gyógyszertári eszközökkél is kivon
ható szaponint tartalmaznak, másodszor olyan állan
dó és meghatározott százalékú készítményt állítsunk 
elő, pl koncentrátum, illetőleg extraktum formájá
ban, amelyből állandó szaponintartalmú gyógyszer. 
készí~hető a gyógyszertár ban. Ismételjük, a cél nem ' 
csupan annak megállapítása volt, hogy egyes, az' 
irodalomban szereplö hazai drogok tartalmaznak-e' 
szaponint vagy sem, hanem annak kivizsgálása, 
hogy az ismeretlen szaponinmennyiséget tartal
mazó növényből milyen százaléktartalmú készít
ményt nyerhetiink, különböző kivonási módokkaL 

Vizsgálataink első részében a következő, iro
dalmi adatok szerint szaponint tartalmazó drogo
kat dolgoztunk fel : 

A Betu/ae folium néven ismert drogot a Betuta 
PenctuJa L (közönséges nyír, bibircses nyír) szárí
tott levelei szolgáltatják. Nálunk a Kisalföldön, 
Nyírségen és Kecskemét környékén található 
Hatóanyagai közölt illóolaj és gyanta rnellett állí
tólag szaponin is szerepeL 

A Crataegi fiUeius néven ismert gömbölyded, 
vörös termést a Crataegus oxyacantha L (csere
galagonya vagy gergenye) nálunk is honos, erdős 
helyeken termő növény szalgáltatja Az irodalom 
megemlíti, hogy illóolaj és -csereanyagok mellett 
szaponint is tartalmaz. 

Equiseti herba néven az Equisetum arvense L: 
(bábaguzsaly vagy békaláb) homokos, nyírkos 
mezőkön termő, megszárított meddő szára kerül 
forgalomba Hatóanyaga keserűanyag és kolloidá
lisan oldott kovasav mellett a szaponin is. 

H erniar i ae herba elnevezéssel a Hem i aria 
glabra, H .. hirsuta (porcikafű, porcfű) teljes föld
feletti része kerül a drogkereskedeletnbe. Folyók 
homokos, füves partjain közönségesen előforduló, 
évelő gyom Hatóanyagai közölt szapon in 02-0 9 
százalékkal szerepeL 

A Primulae radix-ot a Primula ver is L (orvosi 

kankalin) gyökerei szolgáltatják, melyet egészben 
s~erezt~n~ be és _há~ilag aprítottunk megfelelő 
fmomsagura A gyoker Kofler adatai szerint So/c 
szaponint tartalmaz. 

0 

Pulmonariae folium a Pirlmonaria officinalis L 
(pettyegetett tüdőfű) levele .. Szaponint, nyálkát és 
cseranyagat tartalmaz 

Saponar i ae hungar icae radix néven hivatalos a 
Gypsophylla panicuiala L (fátyolvirág-gyökér, 
magyar fehér szappangyökér) földalatti része, mely 
egész Magyarországon, főleg azonban a déli részek 
homokos, kavicsos területein "tenyésző növény. 
":. sza~on~r i a gy~keret összehasonlításképpen vet
t11k vrzsgalat ala olyan meggondolással, hogy a 
t_obbr, ~setle~esen felhasználható drogjaink hemo-
htrkus mctexet rs ehhez viswnyítjuk Kofler adatai 
szerint 20% szaponint tartalmaz. 

.. _Senegae_ radix (Polygala senega L.) külföldi 
noveny gyokere, melyet hazai szaponintartalmú 
drogjaink kitűnőerr helyettesítenek s l!melyet a 
primutához és szapanádához hasonlóan kontroll
vizsgálatokra állítottunk be .. 

Tarqxqci rqdix a Taraxacum officinale (pity
pang-gyoker) nalunk réteken, mezőkön mindenütt 
tenyésző növénynek késő ősszel ásott és gondosan 
megszárított gyökere. Keserűanyag mellett sza
ponint is tartalmaz. 

Trifolii fibrini folium (vidrafú--Ievél, vidra-
elecke-levél) Menyanthes trifoliata L árkokban 
vizenyős réteken, tőzeges macsarakban lassú' 
folyású vizek partjain hazánkban is mlndenütt 
te~yésző növény levelei adják a drogoL Menyan
thm mellett szaponint is tartalmaz. 

Violae odoratea radix néven a Viola odorata L 
(illatos ibolya~ cserjés helyeken, erdőszél eken, vágá
sok~an, az egesz országban termő növény gyökere 
keru! forgalomba A gyökerek irodalmi adatok 
szelint jelentős rnennyiségű szaponint tartalmaz-· 
nak 

A drogokat már száraz állapotban szereztük be. 
Egy heti tárolás után a IV szitának megfelelő 
finomságúra aprítottuk Kivételt képezett a era-
taegr fructus, melyet előzetesen szárítószekrényben 
50°·01 meg nem haladó hőmérsékleten kellett kiszá
rítani 

A felapr í t ott drogokból háromféle készítményt 
állítottunk elő : 

· l I : 100 dekoktumot, melyet félórán át víz
fürdőn főztünk, a gyógyszerkönyv előírásának meg-
felelőerr (Nyílt tűzön való forraláskor a szaponinok 
el bomlanak.) Az l %-ot azért választottuk mert az 
irodalmi adatok általában erre·· a konce~trációrá 
vonatkoznak, ami a számolást és az összehason
lítást megkönnyíti, azonkívül a használatos Fo--No 
recept előiratok sem egységesek ilyen szempontból. 
Például úecoctum saponariae dosim 5: !50, Infu--
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sum primulae 3 : 150, Decoctmn senegae dosim, 
mely a legkevesebb szaponint tartalmazza 8: 180. 

2. 20%-os szesszel a pel koláció szabályai sze-
tini l :2 arányban (100 g drogból 200 g kivonat) 
állítottunk elő· exttaktumot Bár az irodalmi adá
tok általában a 45, illetve 70%-os szesz használatát 
ajánlják, mi azért választottuk a 20%-osat, mer! 
feltehető, hogy a vízben oldódó szaponinak 20%-os 
szeszkoncentráció mellett is kivonódnak és ·ez a 
szesztöménység még konzervál 

3. 70%-os szesszel a perkoláció szabályai sze
rint az előbbihez hasonló módon állítottunk elő · 
kivonatokat, mivel a szavjet és dán gyógyszer
könyvek hasonló rendeltetésű készítményei is ezzel 
készülnek. · 

További eljárásunk a következő volt Az l 
módszenel készült kivonatokat forrón szűrtük 
O 10 g súlyú vattán és az igy nyert szűrletet hasz
náltuk a továbbiakban 

A 2. módszerrel készült kivonatokból 20-20 
g-ot vízfürdőn a szesz telj~s elűzéséig porcellán
tálban párologtattunk be és a maradékot desztillált 
vízz.el 20 g-ra egészítettük ki. A továbbiakban az 
így előkészített kivonalot használtuk fel,' mert fel
tehető volt, hogy szesz jelenléte befolyásolja a 
hemolízis! 

A 3. módszerrel készült kivonatokat a 2-nél 
leírt eljárásnak vetettük alá. Itt azonban a magas 
koncentrációjú szesszel nagymennyiségben kivont 
klorofil és gyantás anyag a szesz elpárologtatása 
után kicsapódott Ezt következő esetekben ész
leltük : Betula, Equisetum, Herniaria, Pultnonaria 
Ezeket O 10 gsúlyú vattán szúrtük meg. Tizenkét 
ó r ai állás után a primula extr akt um szesztelenített 
és vízzel 20 g-r a kiegészített oldatában vastag, 
kocsonyás állományú üledék vált ki, amelyet nem 
lehetett felrázni 

Az ily-módon előkészitett kivonatok hemoli
tikus indexét Koflet (Die Saponine !927) mód
szerével határoztuk - meg. A meghatározáshoz 
háromféle oldat szükséges .. 

a) O Q.%-os NaCl-oldat foszfátkeverekkel .74-re 
pufferolva. (KH,PO, l 362 g, Na2 HPO, 16 . .035 g, 
R,O ad 1500 kcm kiforralt desztillált vízben oldva) 

b) a) oldaltal elöidlított 2%-os defíbrinált 
vérszuszpenzió. · 

c) O 02%-os Saponinum pur. albiss. Merck-
oldat. 

A hozzávetőleges becslés érdekében a vizsgá
landó folyadékból O l, illetve l O kCin-rel elvégez
tük a hemolitikus próbát, majd a folyadékot olyari 
mértékben higítottuk, a további sorozatos hemolízi
sekhez, hogy a még teljes hemalizist előidéző folya
dék mennyisége O 1-1 O kcm között legyen Ezután 
elkészítettük a kisér letsorozatokat 

Egy'egy kémcsőbe 1-1 kcm-t Ínérünk be a 
b) oldatból, majd O 9, O 8, O 7. . O l kcm-eket az 
a) oldatbóL Végül a vizsgálandó oldatból O l, 
O 2 O 9, l O kcm-t adunk az előbbi szisztémá
hoz, nielynek így minden kémesővében 2 kcní 
folyadék volt Tehát először mérjük a vérszusz
penziót, utána a puffer-oldatot és végül a szaponin
tartalmú kivon a tot Ennek az eljárásnak az a p<>gy 
előnye, hogy kismennyiségű vér szükséges hozzá, 
azonkívül a feloldott vörösvérsejtekből származó 
üledék elenyészően kevés és így a leolvasást nem 
zavarja. . 

A kérncsöveket 15 perc mulva összeráztuk, majd 
állni hagytuk 12 óra hosszat és azután megállapí
tottuk a még teljes hemalizist létrehozó legkisebb 
szaponinoldatmennyiséget A hemolízis létrejöttét 
a kémcsőben lévő folyadék átlátszó pii os szine jelzi 
és a kémcső alján legfeljebb egész kevés üledék 
·vehető észre. Ha hemolízis nem történt, a kémcső 
alján leülepedett vértestecskék láthatók és a felet
tük lévő folyadék színtelen, vagy gyengén sárga
színű A c) oldat használata (hemolitikus indexé
nek meghatározása) azért szükséges, mivel az 
Wasiczky szerint összehasonlítási alapul szaigál 
különféle eredetű marhavérek között Nyomaté
kosan szerefném felhívni a figyelmet Kofler-nek 
an a az irodalmi adatok által egybehangzóan iga
zolt megállapitását a, hogy különböző állatok véré
nek rezisztenciája különféle szaponinakkal szem
ben más és más és az ilymódon kapott értékeket 
nem lehet egymással összehasonlítani Különböző 
állategyedekból származó marhavérnek is más
mas az ellenállása hemolízissei szemben Ez eset, 

l. SZ TÁBLÁZAT 

Decoctum 
Drog neve 

~ l 20%-os szessze\. készült 
! extraktum 

1,1 i, loTI :wo -1--:-1 __ _ l : !O 1__1 : !()ü_ 
- -~--B~tul~f-o-li-um-- ---- ---~~ -·-~----~~--~~----~r-· - --,-

2. Crataegi fructuS 
3 Equlseti herba 
4. Herniariae herba 
5 Primulae radix .... 
6 Pulm0n3riae folium 

l o 
03 

H 02 

H 

70%·-0S szesszel készült 
extraktum 

l: l 

08 

03 
H 
H 

05 

l: 10 

H 
H 

l : 100 

05 
05 

o l . 

'7 Saponariae radix 

8 Sene_g_ae radix 

H 04 H H -1:1000- H H !:TiíOO 
!·O 

g, Taraxad radix . " . 
IO; rr!folli librini folium 
t L Violae odo'ratae radix 

0· 2 H H 

o l 

Saponinum purui!l albiss Merck O 02%-·.os olda ta O 8 kern-nél hemolisált 
x Nem készitettük ei 
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ben azonban és csak ez esetben lehet összehason-· 
lításur a Wasiczky által ajánlott módszert.alkal
mazni. Kofler marhavéne H L-ül nonnaként 
25 .. 000-et ad meg. Amennyjben a Merck szaponin·• 
nal történő H l. me&.~:atározásnálettől eltérő ered, 
mény adódik, úgy az összes kapott eredm!!nyek 

25 .. 000 
ill.erek szaponinnal kapott H I. hányadossal mínt 
faktorral szorzandók. 

Jelen esetben a c) oldat H I -e 12c500:nak 
adódott, tehát összes eredményeink (a 2; és 3. 

táblázatban feltüntetettek J 25
·
000 ~ 2 faktor; al 

. . 12.500 
szorzandók 

A kisérleti - kémcsősorozatok leolvasásakor 
kapott értékeket az l. számú táblázat tünteti 
fel 

A fenti táblázatban az •>l: l« eredeti készitrriényt, 
»l : l Ü<<, »l : 100« >>l : l 000« pedig án nak további 
hígítási fokát jelzi. A rovatokban >>H<< azt jelenti, 
hogy a 10 kémcsőből álló sorozat mindegyikében 
teljes h~molízis következett be; a tizedesszám a 
kés.zítmények azon kcm-eit jelenti, melyeknél még 
telJes volt a hemolízis. Mivel az utóbbi időben 
számos hemolitikus indexre vonatkozó számítás 
látott napvilágot, melyek egyrésze rendkívül bonyo
lt!lt, más része pedig számítás levezetése nélkül 
csak a kapott végeredményt közli, fontosnak tart
juk, hogy az általunk használt módszert a számítás 
levezetésével együtt teljes egészében közöljük 

A H. l. (hemolitikus index-en) a meghatáro
zandó készítménynek azt a legnagyobb higítását 
értjük, mely hígítás a kisérleti körülmények között 
még teljes hemalizist idézett elő A H I értékét a 
következőképpen számítottuk ki. 

A kémcsövek mindegyike 2 O kcm folyadékot 
tartalmazott összesen. 2 kcm-t elosztottuk a kapott 
kcm értékkel és ezt megszoroztuk az előzetes 
hígítás fokával. · 

H 1 ~ A kémcsőben lévő folyadék kcm-e h' !tá 1 k . --~· -- x tg s o a 

l 
2 
3 
4. 
5 
6. 
7, 
8 
9 

10 
ll 

teljes hemolízist előidéző vizsgálandó 
szapomintartalmú oldat kcm-e, 

Drog 

2 SZ r ÁBLÁZÁ r 
Hemolitikus iudex 

l s 
i " ~ 

" o 
" 

20%-0S 
szesszel 
készült 

________ ! - ~ 

Cl extradum 
-

Betulae folium . 
Crataegi fructus 
Equiseti herba . . l 
Herniariae herba l 2 100 
Primulae radix ... ,, ! 6 66 
Pulmonariae folium 

l Saponariae radix. 50 250 0 
Senegae radix . • 10 500 
Taraxaci radix .. " ... 
Trifolii fibrini folium., 20 
Violae odoratae radix 

x Nem készítettUk el. 

70%-0S 
szesszel 
készült 

extractum 

25 

6 .. 66 
400 
400 

4 
200 0 
!OOO 
200 
4Ó 
i o 

Figyelem! A felhaszt~ált marhaVér faktora = ~~ tehát 
a f~Itüntetett értékek kett6vel- szorzandók. -

'' 

3 S4 TÁBLÁZA I 

~---~- HeJV,~ytik~s inde~ dro-gái- vonat-k~zütt~-~ --~--~. 

-----------"----~-~-! oecoc-~ : ;zoJs;~~ 11 --s~i~~~f-
orog _: tumból készült e.·x .készült ex_

j tractumbó~ tractul:llbó! 

~---s--:·---;-~-~--~-;---,-

l. Betulae föliúm. 
2 Crataegi f~·uc-tus .. , 
3. E(J4ise_ti herba .. 

- 4 Herniariae herba . . 
5 Primulae radix ..... 
6 Pulmonariae folium .. 
7. Saponariae radix. 
8 .. Senegae radix . 
9. TaraXaci radix ...... 

10. Trifolii fibrini folium. 
11. Violae odoratae radi x. 

x Nem készitettük el. 

20Ó 
666 

5000 
!OOO 

j 5 

j 

2~0 l 
5000 ' 
!OOO - j 

40 l 

13.32 
800 
800 

8 
400 0 
2000 
400 
80 
20 

Figyetem t A -felhasznált marhavér faktora = 2 tehát 
a feltüntetett éttékek ~ettővel Szorzandók ' 

Például a szaponáriából készült, tízszeresére 
higított dekoktum O 4 ketn-e teljes hemalizist idé
zett elő (lásd : r. sz .. táblázatot) Kémcső összes 
folyadékmennyisége 2· 0 kcm elosztva O 4-gye! c= 5, 
szorozva az előzetes hígítás fokával, !O-zel = 50. 
Igy megkaptuk magának a készítménynek hemoli
tikus indexét (lásd : 2. sz táblázat) 

Ha a kapott érték alapján a drog hemolitikus 
indexére vagyunk kíváncsiak, úgy a fenti értéket 
megszorozzuk a hígítás azon fokával, amely arány·' 
ban a dekoktum kész;üll Jelen esetben 100-zal, 
tehát a szaponaria--gyökér hemolitikus indexe 
l : 100-ra készült dekoktumból számítva ~ 5000 
(lásd: 3 .. sz .. táblázat).. l} 20%-os és 70o/o-os szesz-
szel készült extrakturnak esetében a kapott folya
dék?ta drog_ kétsz~res ~1igításának tekintjük, mert 
l r esz drogbot 2 r esz krvonatot fogtunk feL Ezzel 
természetesen nem állítjuk azt, hogy ezek a kivo
natok a drogban lévő szaponint teljes egészében 
tartalmazzák, csupán érdekes össz.ehasonlításra ad 
alkalmat ez a számításunk a különböző kivonási 
módszerek hatásfokát illetően. 

A közölt táblázatokból a következő megállapí
tásokat vonhatjuk le. A 20%-·os szesszel készült 
extraktumból és a dekoktumból kapott, drogr a 
vonatkoztatott H. L értékek megegyeznek Ez azt 
jelenti, hogy a két kivonási módszer hatásfoka egy" 
forma, A 70%-os szesszel készült kivonatoknál a 
herniaria, szenega esetében a kivonás hatásfoka 
magasabb, a szaponaria esetében pedig a 70%-os 
szesszel történő kivonás rosszabb eredményt ad .. 

A Betulára, Crataegusr a, Puhnonariára, T a-
raxacumra, Viola actoratara vonatkozó adataink sze' 
rint egyik drog sem tartalmaz gyógyszerészi szem~ 
pontból értékesíthető m~nnyiségben szaponiht. 
Illetve kísérleteink során alkalmazott módszerekkel 
szaponin nem volt belőlük kellő mennyiségben 
kivonható Köztudomásó ugyanis, hogy a szapo: 
ninok különböző kémhatásúak (semlegesek vagy 
lúgosak) és így más-más pH viszonyok mellett 
vonhaták ki optimálisan Ennek tulajdoníthatjuk 
azt, hogy jóllehet az irodalmi adatok szerint 
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fenti drogok tartalmaznak szaponint, mi vagy 
csak minimálisat, vagy (Crataegus) egyáltalá·· 
ban nem tudtunk szaponint kimutatni 'Követ
kező lépésünk tehát az lesz, hogy meghatá· 
rozzuk az általunk készített kivonatok pH értékét 
és eszerint ugyanazon drogból a pH ellentétes irány
ban történő eltolásával készítünk kivonatokat és az 
ilymódon · nyert kivonatok hemolitikus indexét 
fogjuk meghatározni. Kísérleteink során viszont 
kétségtelenül bebizonyosodott az a tény, hogy 
habár a 20%-os szesszel történő kivonás elég jó 

hatásfokú, extraktum készítésére mégsem aJkai· 
mazható; me rt a vele készült extr aktumok három 
heti állás után erős üledéket mutattak, nyilván
valóan az alacsony szeszkoncentráció nem tudta az 
általa kivont anyagokat oldatban tartani 

Tudatában vagyunk ann1ik, hogy a fentimód
szerrel elméletileg jónak talált drogok nem fel·
tétlenül lesznek terápiásarr hasznosíthatók, de a 
klinikai kisér le ti értékelésnek csak akkor lehet 
helye, ha előzőleg elméletileg megfelelő mennyiségű 
szaponint találtunk 

Mire és hogyan tanítsuk 
a gyógyszertári technikai dolgozókat ... 

Gyógyszerészeti technológiai rész -
Irta: Ligeti Fetenc előadó 

ket csak teljes felelősséggel dolgozó gyógyszerészek 
végezheto ek, akik ene hosszabb egyetemi. kikép
zéssei készülnek feL Ilyen munkaterület a gyógy
szer ek összemérése, kiszolgáltptása és az impleálás. 
Az adminisztratív munkakörben a méregkönyv 
és a kábítószerrendelő- és nyilvántartási-könyv 
vezetése M inden más gyógyszertári munkát a techni
kai képesítésű dolgozók is igen jól elvégezhetnek, 
ha arra előzőerr kiképezzük őket. 

A gyógyszerészet teljesen átalakulóban van 
A gyáripar fejlődésével a munkaterület megválto
zik - kétségtelenné vált; hogy a nagyipari terme
lés minden téren, így a gyógyszerelőállítás terén is 
előnyösebb a kisipari tennelésnél A gyógyszerelő
állítás, galenikumok készítése fokozatosan, de 
egyre biztosabban kiesik a gyógyszerészi munka
terület köréből A gyógyszertárakban másirányú 
munka alakult kL A Nemzeti Vállalat gyógyszer
tár ainak, mivel azok a szacialista gazdálkodás rak: 
tor ai, a közösség pénzével gazdálkodnak, fokozott, 
jobb adminisztrációt kell bevezetnlök Az <!dmi
nisztráció az egyik új terület, melyen a gyógyszer
tári dolgozónak működnie kell 

Az összes gyár i késtíttnények egységesítésével 
a készitmények száma csökkenni fog ugyan, de a,., 
egyes készitmények adagolása és összetétele válto
zatosabb lesz. ·Mindezek mellett megmarad a 
receptútának az a része, amely mint magisztrális 
receptúra továbbra is elkerülhetetlenül szükséges. 

Bármennyire kívánatos is a gyógyszerek pro
filírozása, vannak a gyógyászatnak olyan területei, 
amelyeken az egyéni adagolásnak mindenképpen 
meg kell maradnia, pL gyermekgyógyászat, bőr-
gyógyászat stb · · · 

Mindezeket összevetve, kialakul a gyógyszeré
szet jövőben várható arculata Vegyük még hozzá, 
hogy az intézetek, illetve városi nagyobb gyógy
szertárak az okL gyógyszerészeken kívül mindig 
több és több technikai személyzetet foglalkoztat
nak A munkahelyeket a célszerűségnek megfele
lőerr úgy választjuk el, hogy elkülönített helyen, 
esetleg külön helyiségben dolgozzanak a receptúrázó 
gyógyszerészek, megkímélve a várakozók zaklatá· 
sától, kérdezősködéseitől és mindattól, ami munká' 
jukat zavarja. Ezekben az osztott tárával dolgozó 
gyógyszertár akban a gyógyszerek elkészítésénél 
sokkal nagyobb teret lehet adni a képesített tech, 
nikai dolgozóknak. 

Lesznek mindig olyan munkaterületek, melye-
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A Népjóléti Minisztérium felügyelete alatt 
az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet rendezésében 
most folyó laboránsképző tanfolyam anyagát az 
elmondottak szem előtt tartásával állítottuk össze, 
a tanítás á fentiek szellemében történik Ha rész
leteiben nézzük meg, -- az ideológiai kiképzés 
mellett -·· két súlypont köré csoportosíthatjuk a 
tananyagat Az egyik a szaRmai r ész, ennek kife
jezőjeként a gyógyszerészi technológiát jelölhetem 
meg, a másik az adminisztratív rész, amelyet 
a tananyagba üzemvitel eimén kellő óraszámban 
iktattak be. 

A gyógyszerészi technológia természetesen csak 
megfelelő előtanulmányok után tanítható eredmé
nyesen .. Az előtanulmányokat a gyógyszertárakban 
szerezték meg a hallgatók Előfeltétele legalább egy
éves gyógyszertári gyakorlat A tanfolyam alatt, 
azzal szervesen összefüggő és kötelező rész, a 
napi hatórás gyógyszertári gyakorlat Ez idő alatt 
a hallgatók új elméleti tudással gazdagodva és fel
szer'elve, sajátítják el a gyógyszerészi munkának 
azt a területét, ahová kiképzésük után állítják őket 

, Az elméleti oktatást megfelelő méretű kémiai, 
TIZikai és botanikai tanulmányok egészítik ki, 
mert ezek ismerete nélkül lehetetlen volna a gyógy- . 
szerészi tech.nológia érthető előadása Mivel az 
egészségügy területén dolgozó számára elenged
hetetlen, hogy a közegészségtan elemeivel is tisz
tában legyen, a tanítás erre is kiterjed 

Ehelyen most csak a gyógyszerészi technológia 
tanításával szándékozom foglalkozni, a többi tár-· 
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gyak tematikáját az előadók fogják ismertetni 
A gyógyszerészi technológiának tematikája a kö .. 
vetkező: 

Gyógyszerészeti technológia anyag, és eszközismeret 
tananyaga 

Bevezetés. A gyógyszertári dolgozó helye a 
szocrahsta társadalomban .. A gyógyszerészet váz
latos története .. Az orvos famulusától a gyógysze
részig, az alkalmi dolgozótól a szakképzett labo
ránsig .. 

A gyógyszertár helyiségei, az egyes helyiségek 
berendezése és felszerelése .. Az officina helyes be· 
osztása, a gyógyszerek előírásos és célszerű raktá
rozása. Nem erőshatású, egy- és kétkeresztes, üres
keresztes szerek, kábítószerek, kötszerek és gyó
gyászati segédeszközök helye a gyógyszertárban. 

A gyógyszerek helyes eltartása és raktározása a 
szerkamrában és pincében .. Szesz, benzin .. A fény 
hő, nedvesség stb .. káros befolyása.. ' 

Mérés. A mérlegek helyes használata és karban
t~r.tása . A gyógyszertári állványedényzet tisz
trtasa. Uvegmosás általában és különleges esetek
ben (ólomecetes, olajos stb) üvegek tisztítása.. . 

A desztillált viz eltartása és betöltése .. Az imple
álás szabályai. 

A kiszerelt gyógyszerek csoportosítása, felosz
tása, kezelése, lejárata .. A szettrmel látható romlás 
jelei Kézieladás 

. A teák. Nom.enklatura A gyk, általános feje .. 
zetenek rsmertetese. Az aprítás mértéke .. Rosta
s~itmendszer .A ~övények tárol,ása A porítás esz: 
kozer A novenyr porok eltartasa, évenkénti újí-
tása A digitálisz-porról · 

Hivatalos teakeverikek Teakeverékek a recep-· 
túrában és kézieladásban 

Kristályos porok, nedvszívás, elmállás. A kemJ .. 
káliák elnevezése .. PL argent nitrie .. eryst. Natr. 
carbonie. cryst és siccatum Jód stb.. impleálása, 
mérése 

Poralakú gyógyszerek. A por finomsága, a vo
lumi nozitás, diszperzitás, mikrokristályos és amorf 
porok Kén, száraz extr .. -ok stb. 

Egyszerű porkeverés, eltartásuk Keverő mozsa
r ak és azok tisztítása.. Szóda, magnézia Pulv -
alcalinus, Carbo medic. -os porkeverékek. (Bella
donna elkeverése, poritása szódával.) 

Hintőpor ok. 
. Osztott_Porok, ~ismennyiségű anyagok elkeve

rese .. Az osszemeres sorrendje (Kis mennyiség, 
knstalyos anyag, nedvszívóanyag stb .. ) Trituráció. 
, . A por?s~tás szabályai A porosztá kártya tisz-

trtasa. Strbrumos, karbós, fenolftaleines kártya. 
Az elosztás pontossága.. A kapszulák befúvása .. 

Osztott porok ostyatokban (Zselatin-tokban) 
Divide in doses. Dentur tales doses. NedvesedŐ 
porkeverékek 

Egyes porkeverékek magyarázata. 
Porkeverékek ismertetése 
Folyékony gyógyszerek Folyadékok Vizes sze .. 

szes, éteres .. T áro l ás, impleálás, mixturák, oldatok 
meghatározása. Higított savak 

Oldatok. Kristálloid, kolloid oldatok. Oldható
ság, csapadékképződés .. 

Szűrés. A szűrés különböző módjai muszlinon, 
flanellen, gyapoton, szűrőpapíron, nutson .. Szűrő· 
állványok és tölcsérek A szűr.és segédeszköze!.. 
Szűrés szénen, talkumon, boluson. Bórvíz, mészvíz. 
Calcium chloratum, Zincum chioratum-oldat 
Na OH, KOH-oldat 

,Oldatok a recept~rában, egyes vények magyará .. 
zatar.. SoL arsenrcal!s, Plumbum aceticum basic. 
sol, Alumínium aceticum tart?ric sol., Liuqor kr:ri 
~~m~ili. -
. Steril-o{datok Sterilezés Injekciós készitmé
nyek, azok helyes tárolása, szemmel látható rom-
lások. · 

Szérumok, vakcinák. 
A kivonás módjai.. Infuzum, dekoktum.. Ázta

tás, pállítás. A gyk. idevonatkozó rendelkezéseinek 
ismertetése.. Inf fpecacuanhae Inf ·Digitalis 
lnf. laxativum. ' ' 

. Per kolálás Gyk. -szöveg ismertetése 
Folyékony kivonatok, linktúrák . 
Száraz kivonatok. Receptúrai alkalmazásuk 

. Szitupok. Általáb.~n tárolás, főzés, szűrés. Syr. 
srmplex, Syr .. aurantu., Syr. kal. sulfoguajacoL, 
Syr. . hypophosphorosus, Syr.. mannatus, Elixir 
thymr compos.. szirupos specialitások. Emulzió 
szuszpenzió. Rázókeverékek a receptúrában.. ' 

, A kenőcsökről általában. Kenőcs alapanyagok : 
zsrrok, adeps !ana~, vaselrn. c~olestetin ung .. simpL 
emolhens. Avasodas Borvazehn, cinkkenőcs. Miku
litz-kenőcs Tubusáruk 

Kenőcsök a receptúrában. A hatóanyagok potí
tása, oldása,, eldör,zsölése. Tapaszok, ragtapaszok .. 

A prlulakról altalában. A pilulakészítés segéd
eszközei A pilulagép tisztítása. 

Pilulák a receptúrábarz Digitalis, chinin .. natr 
nitrosum 

A tablettázásról általában. Tabiitta-speciali-
tások Drazsék. Enteroszolvenszek.. · 

. Végbélkúpok~ Kúpformák és prések. Végbél
kupok a recepturában Suppos. Haemor'rhoidalia 
Specialitások. 

M éhgolyók. Kakaovaj as-zselatínos. 
Szappanosítással készült gyógyszerek A szappa

nosításr~l általában .. Sapo medieinalis, spirit. sapo: 
natus. Lrquor formaldehydi saponatus, ring. stearini, 
opodeldoc. 

Kb'tszerek. Gyapot, gaze, pólya stb. csomago
lása, méret. Gyógyászati segédeszközök. 

Organoterápiás készítmények. Általános ismer
tetés. 

Pepsin Hypophysis, folliculus, sárgatest tes-
tis Inzulin, . pajzsmirigy, mellékvese ' 
. ;'\ vitaminokról általában A-D.. csoport. OL 
Jecons, B.. csoport élesztő, C E. K P. N .. vitaminok 

Kemotempiás kiszítmények, antibiotikumok: 
Kémszerek Analitikai eszközök és azok tisztí

tása. 
Anyagismertetés Szimplíciák és specialítások 

ismertetése. 
A gyk ditalános fejezetének ismertetése és érte!-· 

mezése.. Mennyiségi áruátvéteL 
Receptolvasás, számnevek, recept-rövidítések.. 
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Az oktató gyógyszerészek figyeitilét -akik a 
szaktanfolyammal egyidőben foglalkoznak a labO·· 
tánsokkal és technikákkal ·- a tanítást illetően a 
következökre hívom fel: A legnagyobb súlyt az 
anyagismeretre fektessék Ezzel kapcsolatban ismer· 
tessék az alapanyagok minden jellegzetes tulajdon
ságát. Azokat a különös szempon'tokat, amelyek 
meghatározzák azok helyes tárolását, r'eceptúrai 
felhasználását és azokat a külső körülményeke±, 
amelyek az anyagok jóságát vagy hatóanyagtartal
m~ befolyásolják. .. · .-

Minden eszközt, ami használatos, annál a 
munkálatnál ismertessenek, amelynél előfordul. 
1 anítsák meg tanítványaikat az eszközök helyes 
használatár a; célszerű tisztitását a és kat bantar
tására 

Nagyon fontos munkakör a gyógyszerek helyes 
és célszerű . tárolása. Indokolják meg, miért kell 
sötét vagy világos, hűvös vagy meleg helyen tar
tani az anyagokat Az egyes munkálatoknál arra 
fektessük a nagyobb súlyt, ami a receptútában elő
fordul. Galenusi gyógyszerészetből azokat ismer .. 
tessük, amelyek előreláthatólag továbbra is a 
gyógyszerészi munkakörben maradnak 

Tanitsuk meg a gyógyszerkönyv olvasását és 
szöve~ének helyes értelmezését Itt különösen fel
hívom a figyelmet a gyógyszerkönyvben szereplő 
mágyarnyelvú anyagnevek és a gyógyszer edény
zelén levő latin nomenklatura biztos elsajátítására. 
Ez termé!l2elesen elengedhetetlen kellék a gyógy
szertári .. dolgozó részére. 

Nagy súlyt helyezzünk a gyári készitmények 
ismertetésére, a különböző hatóanyagtartalmú és 
csomagolású azonos szetek megkülönböztetésére. 
A tárolásnál a lejárati idő tekintetbevételével 
tároltassuk a gyógyszerkészítménye\<:et, hogy elke· 
rüljtik az elavulással keletkező selejtet. 

Tanítsuk meg a gyógyszertári dolgozókat a 
vények olvasására ís, azért, hogy a nekik átadot!, 
összemér! vényeken tovább dolgozhassanak - a 
receptet elolvasva tudják is, hogy mit csinálnak 
Ne csak gépiesen, hanem tudatosan dolgozzanak 

Tartsuk mindig szem eiőtt azt, hogy a gyógyszer
tári dolgozók gépies, lelketlen munkája nem lehet 
eredményes. Tudatosítsuk velük, amit dolgoznak, 
mert ezzel kifejlesztjük azt a felelősségérzetet, 
amely elengedhetetlenül szükséges a közegészséaügy 
szolgálatához. A receptolvasást azért is el kell ~ajá
títaniok, mert a jövőben a vények taxálása is az ő 
feladatuk lesz .. Marpedig nerh taksálhat helyesen 
az, aki nincs tisztában a dentur tales doses és a 
divide in doses aequales jelentésével. Ismertessük 
a vényeken szerepl6 rövidítéseket Tanítsuk meg 
a kézieladásban szokásos esetleg népies elnevezé
seket és szinonimákat, mert a kézieladás ellátása 
is a technika rnunkaköréhez fog tartozni 

Arra a kérdésre, hogy rnit tanítsunk, röviden 
azzallehetne a legjobban válaszolni, hogy mindazt, 
ami a gyakor latban - a három említett munkakör 
kivételével ·- szükséges, és azok elméletéről any
nyit, hogy a dolgozók tudatában legyenek annak,· 
hogy amit csinálnak, miért kell úgy csinálni és 
miért nem helyes másként 

Meg kell érteni rninden gyógyszertári dolgozo
nak, itt különösen a gyógyszerés;i:i képesítésűekre 
gondolok, hogy a szacialista állam társadalmáhan 
rnindenkinek kötelessége tanítani a mellette dolgozó, 
kisebb képesitésű munkatársait A szacialista tár
sadalomban nincsen kenyérféltés, nem helyettesít
heti az újonnan betanított tehnika a gyógyszerészt 
Mindkettőnek megvan a munkaterülete egymás 
mellett, nem Iiválisak, hanem munkatársak. 

A gyógyszerészet munkamódszerei évszázado
sak és elavultak Sok újításra, munkamódszer
átadásra van szüksége. Előttünk állanak a Szovjet
únió rnindinkább ismertté lett, fej lettebb munka· 
módszerei - igyekezzünk elsajátitani, de közösen, 
a gyógyszertárak minden dolgozója, gyógyszerész és 
technika egyaránt A gyógyszerészi munkamódsze
reket nemcsak a gyógyszerészek, hanem a többi 
dolgozók is javíthatják, észszerűsithetik Beszéljék 
meg elgondolásaikat, alakítsanak munkabrigádo
kat, közös erővel fejlesszék tudásukat és vegyenek 
részt a »gyógyits jobbam-mozga!omban 

Aszbesztszűrős Winkler Lajos-féle kehelytölcsér 

A Winkler-féle vattaszűrös kehelytölcsér igen 
ügyes kémiai analitikai eszköz Erre az eszközre 
alapítva egykori kitűnő analitikusunk egész cso.mó 
precíziós analitikai eljárást dolgozott ki tanítvá
nyaival azért, hogy csekélyszámú, egyszerű és olcsó 
eszköz használatával gyorsan és lehetőleg rninél 
pontosabb eredményeket lehessen kapni .. 

A Winkler-féle kehelytölcsér használata rész
Ietesen le van írva a szerző »Ausgewiihlte Unter
suchungsverfahren für das chemische Laborator ium<< 
(1931) című művében, ezért itt a vonatkozó forrás
munkákat nem is említem Egyébként Winkler 
kehelytölcséres eljárását nálunk annyira ismertnek 
tudom, hogy annak részletesebb leírását és mélta' 
tását nem tartom szükségesnek. 
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A tárgyi igazság okáért azonban meg kell 
említenem, hogy a Winkler-féle kehelytölcsér hasz
nálatát a forgalomba került porózus szúrőlappal 
ellátott porcellán-vagy Üvegtégetyek háttérbe szori
tották. Mert -- bár ez utóbb említett eszközök 
jóval költségesebbek - a szűrő esetenkint való 
elkészítését meg lehetett takar ítani. Az is igaz, 
hogy a kémiai analilikában vannak esetek, arnikor 
szűrőrétegnek vattát nem lehet használni, pl. ak
kor, ha erősebben savanyú vagy lúgos oldatot 
kell szűrni De vannak olylm esetek is, amikor 
porózus lapúporcellán-vagy üvegtégelyt nem hasz
nálhatunk, pl. olyankor, ha erős· savakban vagy 
lúgokban is oldhatatlan csapadékot kell mérnünk 
és ezt a csapadékot a tégely megrongálása vagy 

.----·--· 

éppen tönkretétele nélkül nem lehet eltávolítani 
Igy pl. a Scizoll-féle szűrőlapos tégelyek az erős 
lúgokkal való dolgozás! vagy tisztítást nem bírják, 
a szűrőlap rnindinkább durvul. A költséges és neh e .. 
zen pótolható szűrőlapos tégelyekkel nagyon csín
ján kell bánnunk 

Az említett okok miatt a mindennapos anali
tikai rnunkáknál felmerül! esetekben aszbeszt
sziírők fokozott használatához kellett folyamodnom 
Ilyenek lennének az ú .. n .. Gooch~fé!e tégelyekés az 
Allihn-fé!e szűrőcsövek, ámde Gooc/z-fé!e tégelyek
hez nem juthattam, az Allihn-fé!e szokásos for
májú csöveket pedig nem használhattam, mert 
ezekhez való férniemezem vagy sp ir álisom nem volt 
Ezért magam készítettem aszbesztes szűr őcsöveket 
a következő rnódon : 

Mintegy 12 mm átmérőjű, 8 ern hosszú üveg .. 
cső egyik végéhez 4 mm átmérőjű, 3 cm hosszú 
üvegesövet forrasztottam, másik végét pedig ki
peremeztem. A vastag csőbe egy 5-6 mm átmérőjű 
üveggyöngyöt tettem, ami a kellő, de nem tökéle
tes zárás! biztosította a széles és vékony cső 
közölt (az üveggyöngy nem teljesen gömbölyű, 
a csövek összeforrasztási helye sem telj esen kör
keresztmetszettí). Majd a széles csőbe 2-3 mm-es 
kvarcdarabkákat (ehelyett jó az üveg is) tettem, 
kb. J cm vastag rétegben Ezután a csöve! szívó
palackra helyeztem, a kvarcrétegre J :l arányú 
sósavban ki fon alt durvább szálas aszbesztet ad
tam kb. 2 mm vastag rétegben, az aszbesztet 
laposfejű üvegbottal egyenletesen lenyomkodtam. 
A durvább aszbesztrétcgre ugyancsak l : l arányú 
sósavban kiforralt annyi finom aszbeszt-»iszapol<< 
öntöttem, hogy az a laposfejti üvegbottal való 
lenyomkodás után kb .. 3--4 mm vastag rétegű volt 
A szűrőréteget, ill a csöve! forró vízzel jól kimos .. 
tam, az illető csapadék természetének megfelelő 
hőfokon kiszár ítottam, kihűtöttem, végül az így 
elkészített csővet Iemértern. 

A leírtak alapján elkészített szűrőcső Il0°-on 
mintegy másfél órát kíván a kiszár adásra. A kiszá
rítás 40·-50 perc alatt sikerül, ha a csővet a vízzel 
való kimosás után 96%-os alkohollal vagy aceton· 
nal is kiöblítj ük 

Az aszbesztes szúrőcső nagy előnye, hogy 
gyakorlatilag nem higroszkópos (16°-on 85% reL 
nedvességű térben 18 órán át tartott cső súlya nem 
gy ar apadott O l rng-nál többet). Az asz b esztes 
szúrőcsövet tehát >>Üresen« a levegőn tartás után 
egyszerűen a mérlegre is tehetjük s csak akkor kell 
a csapadékos csöve! exszikkátorban kihűleni és 
mérőedényben rnérni, ha a csapadék higroszkópos 

Az aszbesztes szűrőcső további nagy előnye 
az, hogy még durvább. kezelésnél sem változik a 
súlya: 18- s %-os forró sósav, 10 s %-os forró 
nátronirig hatására súlya gyakorlatilag változat
lan, feltéve persze, hogy a csöve! ugyanilyen elő
kezelésben részesítettük Ezért a csöve! min<len 
renoválás nélkül ismételten. használhatj uk, ha a 
benne lévő csapadék kioldásár a ilyen erős szereket 
kell használnunk 

Ha az aszbesztes szűrőcsövet oiyan csapadék 
vagy >>oldhatatlan maradék« mérésénél használtuk, 
amit kellőképpen kioldani nem tudtunk, akkor a 
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csőből a finom aszbesztréteget karnpósvégű réz-
vagy vasdrót segítségével kihúzgáljuk a beleszűrt 
anyaggal együtt, azután a csöve! friss, finom 
aszbesztréteggellátjuk el úgy, amint azt már előbb 
leírtam 

A közölt módon készített szűrőcső az átsző
késte hajlamos csapadékokat is biztosan vissza
tartja, ha a csapadékok leválasztásánál az elemi 
szabályokat (sav-, sóhozzátétel, fonáfás, öregedési 
idő stb.) betartjuk · , 

Szükségből és kényszer ből az aszbesztes szúrö
csövel'igen sokszor használtarnsazzal sok jó..tapasz
talatot szereziern Alkalmas szűrőpapiros híján, 
szűrőpapiros megtakarítása, Schott-féle szűrőtége
lyek kimélése, egyszerű, gyors és egyáltalán nem 
kényes munka okából, az aszbesztes szűrőcső hasz
nálatát nagyon ajánlom A felsorolt előnyök mellett 
nem csekély az sem, hogy légritkítással dolgozva, a 
szűrés, kimosás igen gyorsan megy. 

A leírt és általarn régebben használt szúrőcső 
súlya üresen mintegy 6---7 g, felszerelve· 8-9 g 
körüli, >>hasznoS<< térfogata mintegy 2-2 5 ml, 
ami elegendő a légritkításos szűrés esetén .. Mégis, 
hogy a szűrendő folyadékot és a rnosófolyadékot a 
szúrőre biztonságosabban önthessük, s hogy a szűrőt 
higroszkópos csapadékok mérésénél is ügyesebben 
használhassuk, célszerűbbnek látszott annak olyan 
forrnál adni, mir\t amilyen hasonlatos a Winkler
féle kehelytölcsérhez. 

E végből a Winkler-féle kehelytölcsér szokásos 
formáját úgy változtattam meg, hogy a kúpalakú 
>>kehely<<és a lefolyó keskeny cső közölt 10-12 rnm 
átmérőjű és 2 ern hosszú csődarabka legyen az 
üveggyöngy, a kvarc- vagy üvegdat abkák és az 
asz b eszt befogadásár a A kúpalakú >>kehely<< felső 
átmérője mintegy 2 ern, hossza a középső cső
darabig 2·5 cm, a lefolyó keskeny cső hossza 
mintegy l 5 cm. A kis eszköz keresztmetszete az 
l. ábrán látható, mm-ekben feltüntetett rnére
tekkel. 

Ez a módosított kehelytölcsér tehát mindössze 
kb. 6 ern hosszú, >>hasznoS<< térfogata 5 ml körüli, 
felszerelve súlya 8-9 g s úgy makro-, mint fél
mikro-eljárásoknál egyaránt jól használható .. A mű-
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veletekhez a szükséges részletes tudnivalókra 
Winkler említett munkáját tartsuk szem előtt 

A módosított aszbesztes kehelytölcsér hasz·· 
nálalával kapott vizsgálati eredményekből az alábbi 
példákat közlöm : 

l. Technikai zink!osz!id 20 s %-os kénsavban 
oldhatatlan része: a) 14·33'/o, b) 14 37%. 

2. Technikai rézgálic hideg vízben oldhatatlan 
része: a) O 51%, b) 049% 

3. Elemi kén meghatározása száraz oxidációs 
eljárással BaS04 alakjában: a) ll 96%, b) ll 91% 
Ez eredmények szárított BaSO,-ból a Winkler-féle 
javító értékkel számittattak Kiizzított BaSO,ból 
a Winkler-féle javítóértékkel számított eredmény 
ll 93%, 1197% . 

4. Réz meghatározása Cu j alakjában: a) 
24 89%, b) 24 87%. A jodometrikus titrálással 
kapott eredmény 24 93% 

5. Higany meghatározása Hg2Cl 2 alakjában: 
a) l 79%, b) 178% A HgS alakjában végzett meg
határozás eredménye l 81% 

6. Klorid meghatározása AgCl alakjában : 
a) O 35664 g, b) O 35656 g 100 ml oldatban. Aci
dimetrikus titrálásokból számított eredmény O 3566 
g 100 ml oldatban (V"O l n sósav). 

A módosított kehelytölcsérrel kapott eredmé
nyek semmi kívánnivalót nem hagytak hátra Egy 
kis ügyességgel és gyakorlattal a kis aszbesztszűrő 
elkészítése biztosan sikerül 

Még csak annyit, hogy az aszbesztszúrös 
kehelytölcsér használatakor általában elegendő, ha 
a vattaszúrősre vonatkozóan megállapított javító 
értékeket vesszük tekintetbe, mert a· javító érté
kek jórészt csak a csapadék oldódása miatt, kívá
natosak Igen pontos eredmények nyerésére úgyis 
ajánlatos, hogy a javító értékeket megállapítsuk. 

Gyógyszerész a laboratóriumban 
Az alábbiakban ismertetjük Hunfalvi Oeza 

gyógyszerész, az 01 I laboratóriuma vezetőjének 
az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet V I If kerü
leti csoportj a helyiségében elmondott előadását 

A gyógyszerész laboratóriumi munkájának 
nagyrészét a központilag irányított gyáripar veszi 
át, így a gyógyszerész munkaterülete még foko
zottabb mértékben a receptúra és a gyógyszer
vizsgálatok felé tolódik Idézte Hunfalvi Géza 
Schulek professzor közismertté vált megállapítását: 
>>A gyógyszerészeknek elsősorban a gyógyszerek 
szakértőjének kell lenniök ! « Schulek professzor 
szavainak különös súlyt és jelentőséget ad az a 
tény, hogy az új kiképzési rendszer gyógyszerész .. 
hallgatóinak a sorainkból kiket ült tanító-gyógy
szerészek gyakorlatát és tapasztalatát kell elméleti 
tudásukkal párosítaniok ahhoz, hogy diplomájukat 
elnyervén a magyar közegészség ügyének meg
bízható, nagy gyakorlati és elméleti tudású mun· 
kásai lehessenek A gyógyszerésszel szemben tá .. 
masztott követelményben ugyancsak latba esik 
az a tény is, hogy a gyógyszerészi középkáder 
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kinevelésében nem kis szerep hárul a közép> 
káderekkel együtt dolgozó gyógyszerészekre is, 
akik kellő munkamódszer átadással átsegíthetik 
szaktársaikat a kezdet nehézségeiri 

A továbbiakban rámutatott arra, hogy a 
gyógyszerek fizikai és kémiai tulajdonságait meg~ 
ismerni és e tudásunkat megtartani, leginkább a 
gyógyszervizsgálatok során van módunk A gyágy
szerek centrális vizsgálatát a gyakorlatban már 
csak azért sem lehet megnyugtató módon meg
valósítani, mert a gyógyszerész egyéni felelőssége 
ezzel illuzóriussá válna. Hunfalvi szaktárs hivat
kozik a VIli. Szavjet Gyógyszerkönyvre és meg
említi, hogy abban a gyógyszerek vizsgálata 
rnennyivel haladottabb eljárások és vizsgálati 
rnódszerek szerint történik, mint a mi IV 
Gykv.-Unkben Ugyancsak megemlítette egy a 
Szovjetúnióban hosszú időt töltött gyógyszerész 
előadását, aki elmondotta, hogy milyen fontos 
szerepe van a szavjet gyógyszertárakban a gyágye 
szervizsgálo gyógyszerésznek, aki nemcsak a be
érkező gyógyszereket és az otthon készült galeni .. 
kumokat vizsgálja, h_anem időnként a receptáriusok 
készítette gyógyszerek ellenőrző vizsgálatait is 
végzi 

Ezután az előadó hosszú analitikai gyakor la
tábcil kiragadott szemiéitető példákkal illusztrálta, 
milyen hibákat követhet el a gyakor ló gyógy
szerész, - legjobb tudása szerint végzett mun
kája közben is - ha elmulasztotta a beérkezett 
gyógyszer alapanyagok megvizsgálását és szennye
zett árut használt fel 

Kiemelte a tárolt gyógyszerek időközi vizs
gálatainak fontosságát is és megemlítette, hogy 
egyes gyógyszerek tárolás közben hatóanyaguk 
egyr ész ét vagy egészét bomlás vagy egyéb folya
matok következtében eJveszthetik 

Nem kevésbbé fontos a beérkező gyógyszerek 
vizsgálata az esetleges gyógyszeresérék és téves 
impleálások okozta - néha végzetes - egészségi 
ártalmak megelőzésének szempontjából is Ezek 
szemléltetésére Hunfalvi szaktárs gyakorlatának 
gazdag tárházából a legkirívóbb példákat hozta feL 

Rámutatott arr a, hogy az egyes vizsgálati 
eljárásoknál mennyi és milyen súlyos hibát követ. 
het el a gyógyszerész, ha térfogatmérő eszközei 
nem pontosak E hibaforrások kiküszöbölésére 
egyszerű, gyorsan keresztülvihető és kielégitő pon
tosságat nyujtó kalibrálási módszereket ismerte
tett és ugyanakkor az Extr. Belladonnae sicc 
vizsgálatának gyakorlati példájával bizonyította 
a ka libr ál ás elvégzésének szükségességét 

Előadásának befejező részében rámutatott 
azokra a problémákra, amelyekket - az újra
képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatban - min .. 
den gyógyszerésznek meg kell küzdenie Majd 
ezekkel a szavakkal fejezte be előadását: >>Népi 
demokráciánkban azoriban egész berendezkedé
sünk, munkánk, a munkánkhoz való viszonyunk 
(legyen az fizikai, szellemi vagy tudományos 
munka) a fejlődés szempontjából olyan változá .. 
sokon megy át, hogy semmi okunk sincs a kéteJ .. 
kedésre: ezek a problémák is megoldásra találnak. 
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Természetesen ebben a .n1ttnkában az oroszlánrész 
minket illet. Gyógyszerészi rnunkánkat, működéc 
sünket olyanná kell formálnunk, hogy a rnerkantil· 
szellem kiszorításával -- csakis a közegészségügy 
és ezen keresztül a gyógyulásr a váró betegek 

érdekének szemelőttartásával - a köztudatban 
szertefoszlassuk a gyógyszertárakhoz fűződő arany
bánya-legendát Igy dolgozó népünh is elismeri 
és megbecsüli a közegészségügy névtelen dolgozói 
munkásságát. << 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI BESZÁMOLÓ 
A Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottság közleménye. Y~zet6: Ke d v ess y G y ö r g y dr .. 
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Bilziecki S. V émyomást csökkentő pankreas 
készftmény. Acta Poloniae Pharmaceutica.. 1948 .. 
1-2 .. sz. 69 o 

A zsírtól megtis_ztított, megdarált anyagat 
70%-os szesszel vonJák ki. Fehérje és insulin 
mentesítés végett 5 pH-ra beállítva 40' alatt 
sürítik be .. Az insulin! 15%-os ammoniumszulfáttal 
választják el és utána annyi alkoholt adnak hozzá, 
hü!(Y alkohol tartalma 92% legyen. A fehérje 
Ier:,Iepedé.~e ~tá,n c_entrif;rgálják és a vérnyomást 
csokkento keszrtmenyt eterrel rázzák ki .. Az így 
nyert anyagat kénsavas ekszikkátorban szárítják 
A készítmény sárga, vízben jól oldódó por .. 

Szepesy Angela dr 

Morávek V .. Három_ új vér P!Óba (O tr ech 
novych seroreakcrch .. ) Casopis Ceskeho Lékár
nictva. 1949. 22 .. sz. 247. o 

l. Keskeny próbacsőben O 05 rnl vért kell 
elkeverni 2 ml 10%-os Clarocarbon B Merck 
vagy Carbo animalis puriss .. sicc. Merck szuszpen
zióval. A keveréket többszöri összerázással lehet 
homogenizál ni Az ülepedés j óva! lassúbb a kard-

.... nomás és tuberkulotikus vér esetében mint az 
egészséges vémél. ' 

2. A felhasználandó reagens a 500 ml O· l n 
HCI, 100 ml 5%-os szulfoszalicilsav és 50 ml 0·5% 
ag ar oldat keveréke ; mely 39 C0-on tartandó eL 
6 5 ml reage!jshez adandó O 5 ml vér és az első 
sorozatban 5 8' ml O l n KOH, a második sorozat
ban pedig 8 6 ml és a zavarosság mértékét kell 
megfigyelni. Normális vértől kachexia esetében 
van eltérés 3. Az escerichiacoli mucosa speciális 
formája használandó fel a pontosan leírt reakcióban 
rn~lynél a normáli,s vér koncentrációja jóval kisebb; 
mrnt a karcrnornasé Ezek a reakciók csak kémiai 
vonalon lettek kipróbálva, patológiai vizsgálatuk 
most van folyama:ban 

Szepesy Angela dr .. 

Cymer N é hány ű j gyógyszer alkalmazása. 
Farm. Pols. !950 1/18 

Az utóbbi időben influenza ellen jó eredméry
nyel alkalmazzák az antihistaminos szereket.. 
(Be~adryl, antergan, neoantergan, piribenzamin, 
antistro stb.) -

Kortison a polyarthritis rheumatica ellen jól 
beváll gyógyszer Hasonló hatása van a dezoxi
kortikoszteronnak is, amelynek hatását askorbin
sav még fokozza. 

A B-, C-vitamin és pautotensav alkalmazása 
szünteti a penicillin· és streptomycinnek allergiás 
tüneteit.. 

A glicerin szintézisénél a petróleum kiinduló 
anyagként szerepel. 

. Adrenalin-mérgezés eselén 3 csepp amy!ium 
ortrosum-ot adnak belégzésre.. . · 

A barbitursav származékainak mérgezése ese
lén a pikrotoxin! ellenméregként alkalmazzák. 

Der kowska L ola dr 

. H ackl f!'I·· é~ H art€; W. .: ~ méh-méreg a gyó .. 
gyaszatban es gyogyszereszetben. Osterr Apoth .. Ztg. 
Ill 44. 532 .. old .. 1949. 
. Az ~tóbbi i~őben apisan, apitoxin, forapin, 
rmmm neven rsmet forgalomba jöttek méh-méreg
készítmé~yek, kenőcsök~ ~njekciók alakjában .. Kró· 
mkus polrarthntrs, arthnl!s, Bechterow-kór, iskiasz 
n eur itidák, neuralgiák, iritis, heveny gyulladása~ 
folyamatokban igen jó eredményt lehet elérni. 
(Tuberkulozis, gonorrea, luesz esetében ellenjavalt!) 
Ide számíthaták még allergiii.s esetek is .. A méh
méreg hatását, alkalmazását, összetételére vonat
kozó vizsgálatok eredményét közli a szerző az 
irodalmi adatok alapján .. 

Halmai jános dr. 

Czetsch-Lindenwald H. és Hauser W .. : Anya
rozs oltási kisér letek H echt W. szerint. österr .. Apoth 
Ztg .. 3, 51, 630. old .. 1949 .. 

Schweizer termesztési eljárását közli .. Előnye, 
hogy független az időjárástól, hátránya hogy 
alkaloid,a mentes drogo! is szolgáltat r948-ban 
Ausztnaban mutatkozó nagy droghiány folytán 
a Pán-Chemia H echt eljárása és útmutatása alapján 
különböző helyeken sikenel termesztette a gombát 
A teljesen száraz és zsírtalanított anyag alkaloida .. 
t~r~alma O ~6 és 0 47% ~özött mo~gott Megálla
prt]~ a szerzo, hogy az oltas?s drog Ienyegesen több 
hatoanyagat tartalmaz, nunt a természetes, to
vábbá !OOO méteren felüli helyen nem alkalmas a 
termesztés javaslatot kíván tenni előírt ható· 
anyagtartalmú, zsírtalanított drogpor hivatalossá 
tételére. 

Halmai János dr. 

Blank A : A kompleXOIJOk alkalmazása a 
gyógyszerészetben (Schweizerische Apotheker' Zei
tung 1949. 50. sz. 843. o.) 
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A komplexonok olyan organikus anyago~, 
melyek: 1. fémekkel komplexet tudnak kepezn;, 
2. savanyú kémhatásúak úgy; hogy s~v.anyu
ságuk titrálással meghatározhato (\ szerzo ts~et
teti több ilyen anyag kép letét, maJd pedig gyo~y
szertát ban való alkalmazhat.ósá~ukkal f?glalko;tk ; 
pl, : kalcium gyors meghatar.ozasa, a. VIZ kemeny
ségének meghatároz.á~a, C-vttamm titrálásakor a 
zavaró kalcium lekotese, pufferolás stb. 

Kanizsai N agy I da dr 

Lemaistre, J. W. Holbert, j. M. Grote I. W_: 
Savtompítók Il I N éizány új alumimurn g l utamat 
savtompító hatása J A Ph A. Sc Ed. 38/11. 1949 

695·-697 . ct' l 
retrahidroxidialuminium n;a~nezm:n tg u-

tamát ( 1 ) és tetrahidroxidialummmm. dtgi;ttan;at 
(I 1.) toxicitását tanulmán~ozva meg~llapttott.ak, 
hogy 50 mg/kg testsúly adagtg nm cs toxtkus hatasa.: 
Klinikai kipróbálása folyamatban van Az elso 
három hónap kisérleti a?atat arr!l utalnak, ho~~ 
gyomorsavtúltengés ese!e!Jen. ktfe]t~tt savtompt!o 
tulajdonságai a Iaboratonumt VIzsgalatok kapcsan 
előirányzottaknak megfelelnek B .

1 
d 

Láng ea r 

Halpern A Adams I G. : Néllány le.het~éges 
kenőcsalapanyag alkatrész hidrofil tulaJdonsagaz ':' 
Az izomér eikozanolok Studies in the hydrophyhc 
propertias of possihle oinment base consbtuents 
v. The isomeric eicosanols. l A Ph A Sc. Ed 
38 l ll. !949 597-599 

Szerkesztöség: V,., Nádor-utca z6. TeL: IZ·7··7,5Z, 124 .. 072 

Kiadja: a Tudományos Folyóiratki"adó N. V .. 
v., Szalay-u. 4. Tel, : II 2-674•. nz-681, xzz .. zgg, 31:2-545 

Magyar· Nemzeti B3,nk egyszámlaszám 936515 
Felelős szerkesztö: Székely Jenő. 

Felelős kiadó: 

A Tudományos Folyóiratl~iadó N .. V. vezérigazgatója 

N d Nv (Fv .. : So ... roni Béla:) ss?/504}33 Anhe'llaeum · yom a · ., 

Egy sorozat eikozanolt állítottak e.lő, megá!_la-
pították ezek vízsz2mát; valamtn.t ~ feluleti feszul~
ségre való hatását ásvanyi olaJ-VI.z re~dszereknel 
s a talált adato kat közlik Az 1-, 2- es 4-etkozanol?k 
további kutatásr a érdemes jótulajdonság_okkal ~It
nak. A 6-, 8- és 10-eikozanolok emuigeala hatasa 
jelentéktelen 

Láng Béla dr. 

FELHIVASI 
Kedves Előfizefőnk I 
A Magyar Dolgozók P ártja útnn;.tatása ,alap

i án --aK V II. ro-i hatá1·ozata utan -. vallala- _. 
tunk is felvette a harcot a b ü r. o ~r á c ',a .ellen. 

Ezen harcunk sikeres vttelelzez kerJuk az_ 
ön segítségét is, mert jó eredmény csak közös 
""mkánkból származhat 

Kiadványunk előző számál:oz 11tellékelt 
raJzos felszólító levelün.kbe':': f~ltuntettuk, l;ogy 
milyen munkatöbbletet es koltsegel Jelent valZa
latunk ügyvitelében 

a késedelme-s előfizetés 
Ennek kiküszöbölésére bevezetjük, hogy_ 

ezentúl a legrövidebb előf!,zdés!, idő \4 év,, .a 
jövőben pedig csak azon elofzzetoknek szuntelJuk . 
be folyóirataink szállítását, ak1k az 

előfizetés lejárta előtt 
írásban lemondják Ennek h,iányában folytatólag 
további ;4 évre meglzosszabbtiJUk a; elófneü!st. , 

Lapjaink III, VI, IX, XII hav1 sza
maiban felhívjuk előfizetőink f1gyelmét. a »ne
gyedév<< leteltére, ~mikor, i; ,go,n~oskodmok ,kell 
az előfizetési díJ mep<J't~saro!, .. a '?'ellekelt 
bejizetési la pon. F ent1 mtezkedesu_nk1:el j1gye~ 
lembe vettük azt a tényt, hogy Előfzzetómk nap' 
munkájukkal annyira lekötöttek, hogy sokszor 
nem ju.t idli a szakmai tsvábbképzé;b~n szmte 
nélkülözhetetlen lapjuk le7art előj1zetesenek. n:e~
újítására -- mely _za.punk folyamat~s szalitta
sának megszakítasat vonJa maga . .utan... . ., . 

Ezen intézkedésünk, me/y tobb ,elofnet~".k 
kérése is, egyrészt gazdasági szempontbal rendk;v.ul 
fontos, másrészt Előfizetönk érdekett szolgalJa. 

T u.dományos Folyóiratkiadó N V. 
Elóiizetési osztálya 
T elefon .: I22 .. 299 

elaltat 

Alvászavat .. oknál 

~Magyar Pharma 
~ Gyógyáru Rt , Budapest 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V. lOVFOLYAM 1950. JúLIUS 1. 12. SZÁM 

A szemészeti oldatok elkészítésére vonatkozó 
korszerű ismeretek· 
Adsi.ltringensek 

( Közlemény a Pázmány Péter Tudomdnyegyetem Gyógyszerészeti Intézetéből, 
igazgató: Mozsonyi Sándor dr. egyet. ny. r. tanár és /.. sz. Szemészeli klinikd· 
jdr6l, igazgató.: Horay Gusztáv dr. egyet. ny r. tanár.) 

Irták: Kedvessy György dr., Grósz István ch. és Szepesy Angela dr. 

Előző két közleményünkben a szemorvosi 
- gyakorlatban Jeggyakrabban előforduló két al

kaloidát, az atropin t (l.) és a p ilokarpint (2.) 
tartalmazó oldatokat tettük, vizsgálattárgyává 
Ezekkel kapcsolatos megállapításaink egyes rész
leteiről a »filatov<<-nagygyűlésen is beszámol
tunk. (3 .. ) 

.Jelen dolgozatunkban három, adsztringens
ként alkalmazott szemészeli oldatra vonatkozó 
vizsgálatainkat foglaltuk össze. 

A cinkszuljátot tartalmazó oldatot a gyógy
szerkönyvek egy része a IV. Magyar Gyógyszer· 
könyvhöz hasonlóan (Collyrium actstringens lu
teum) készítteti, mint pl. az I. csehszlovák (1947), 
a román (1948) és a II. lengyel (19.37) gyógyszer
könyv. Más gyógyszerkönyvek előiratai elhagyják 
az oldatból a kámfort és az ennek oldására szük
séges szeszt, továbbá a sáfrányt is, melynek szín
anyagáról ismeretes, hogy fényérzékeny és így az 
oldat világos helyen hosszabb-rövidebb idő alatt 
elszíntelenedik. Ez a három aikatr ész egyébként 
hatástani szempontból is felesleges. Ezek a gyógy
szerkönyvek, mint pL a IX. dán (1948 .. ) és a XI. 
svéd (1946.) a cinkszulfát-oldathoz megfelelő meny-
nyiségű konyhasót adatnak az izotonia elérése 
céljábóL A fr an eia gyógyszerkönyv ( 1937.) táblá
zatot közöl, amelyből szükség esetén megállapít
ható, hogy milyert mennyiségű nátriumklorid és 
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nátriumszulfát hozzáadásával tehető izotoniássá a 
különböző mennyiségű cinkszulfátot tartalmazó 
oldat A V llL szovjet gyógyszérkönyv (1946) a 
szemcseppek készítésére nem ad_részletes előiratot 
Cserkesz (4.) megemlíti, hogy a szemészelben általá
ban O l -O 5%-os cinkszulfát-oldatok használatosak.. 

Kitérünk röviden a cinkszulfát kevéssé ismert 
hatásmechanizmusára E szer a Morax-Axenfeld
bacillus okozta angularis jellegű . blepharocon
junctivitis b.,evált specifikuma. Mivel in vitro a 
diplobacillusra hatástalan (Rymovicz, Paul, Silva), 
régebben a kiváltott hyperaemiával magyarázták 
a gyógyhatást, mely következményes ellenanyag
megjelenést produkált volna .. Kayanagy intézeté
ben Abe (5.) már !926-ban rámutatott arra, hogy 
mind a Morax-Axenfeld-, mind a Petit-féle lique
faciens proteolitikus termentet termelnek, mely a 
szemhéjszél, különösen a zugok erozióját, nedvező 
kipállását okozza; ezzel függ össze a Löffler-táp
talaj elfolyósítása ís. A tekei kötőhártya relatív 
tünetmentessége abból adódik, hogy a könny e fer~ 
mentet semlegesiti ( antitripszin 1). Hasonló gátló 
hatása van e proteázéra a cinkszulfátnak és egyéb 
fémsónak is .. ]alznke (6 .. ) újabb közleményét, mely 
pusztán irritációt tételez fel, a fentiek megcáfolják 

A cinkszulfát-oldat optimális pH-jára (izo
hidria) is találunk néhány utalást a szakirodalom
ban. Igy H usa és Dale (7.) a 7 4 pH-jú oldatot 
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